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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
2) เปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อวิชางานเกษตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้กับการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 66 คน 
ประกอบไปด้วยนักเรียน 2 ห้องเรียน ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 ห้อง 1 จำนวน 37 คน   
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 จำนวน 29 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แผนการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง การถนอมอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรและแบบทดสอบเจตคติต่อวิชางานเกษตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test (Independent Samples)  

ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 
86.56/89.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ 80/80 ตั้งไว้ 2) นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการจัดการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาเกษตรสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการ
สอนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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2  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2564 

 
 

ABSTRACT 

The objectives of this research were two-folds 1) To find the effectiveness ABSTRACT 
of learning Inquiry Method. on agricultural product processing of Mathayom 2 students with 
efficiency according to the criteria 80/80 2)  To compare the attitudes of students towards 
agricultural work of Mathayom 2 students by using inquiry method and regular classroom 
method. The sample group used in the research was 66 mathayom 2 students in 
Hinkongpiboolanusorn School, Huai Khamin Sub-district, Nong Khae District, Saraburi 
Province, consisting of 2 classrooms; 37 mathayom 2 students, of room 1,and 29 mathayom 
2 students of room 3.The research instruments were learning management plan, occpation 
and technology learning subject group of mathayom 2 students, learning achievement test 
on preserving food from agricultural products and attitude test on agricultural work of 
mathayom 2 students. The statistics used for data analysis were percentage, average, 
standard deviation, and t - test (Independent Samples).  

The results of the research revealed that 1) The instructional management plan was 
efficient, E1/E2 as 86.56/89.19 which was higher than the 3 criteria set of 80/80,  
2) Students learning by using inquiry teaching methods. had academic achievement and 
attitude towards learning agriculture higher than students learning by regular method. 
Statistical significance was at the level of .05 

 

Keywords: Academic achievement, Inquiry method, Regular method 

 
บทนำ 

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยจะต้องพัฒนา
ศักยภาพที่มีอยู ่ในตัวตนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ทำให้คนรู้จักการคิดวิเคราะห์รู ้จักแก้ปัญหา  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถเชื่องโยงความรู้ทักษะและค่านิยมที่ดีงาม  
เพื่อการดำเนินชีวิตสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมีคุณธรรม จริยธรรม 
รู ้จักพึ่งตนเองและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การศึกษาจึงเป็นความหวังในการ
แก้ปัญหาที่มีอยู่มากมายของชาติให้หมดสิ้นไป และเป็นตัวผลักดันการพัฒนาชาติให้เป็นไปในแนวทางท่ี
เหมาะสม คือดำรงไว้ซึ ่งสิ ่งดีและรับสิ ่งใหม่อันเหมาะสมการศึกษาได้ดำเนินการมายาวนาน มีการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิด แนวทางในการจัดการศึกษาตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทในสังคม 
สภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทยที่ผ่านมา ยังไม่เอื ้อต่อการพัฒนาประเทศเท่าที่ควร เพราะไม่
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สามารถทำให้ผู้เรียนได้เรียนในสิ่งที่ตนถนัดตามความสามารถและความต้องการ ตลอดจนความเหมาะสม
กับการประกอบอาชีพของตนเองและท้องถิ่น (กรมวิชาการ, 2545)  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด ฯ มีจุดดีหลายประการ เช่น ช่วยส่งเสริมการกระจายอำนาจทางการศึกษา 
ทำให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีส่วนร่วมและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น มีแนวคิดหลักการในการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมอย่างชัดเจน อย่างไรก็
ตาม ผลการศึกษาดังกล่าวยังได้สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นที่เป็นปัญหาและความไม่ชัดเจนของหลักสูตร
หลายประการท้ังในส่วนของเอกสารหลักสูตรกระบวนการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติและผลผลิตท่ีเกิดจากการ
ใช้หลักสูตร ได้แก่ ปัญหาความสับสนของผู้ปฏิบัติในระดับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ส่วนใหญ่ กำหนดสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังไว้มากทำให้เกิดปัญหาหลักสูตรแน่น การวัด
และประเมินผลไม่สะท้อนมาตรฐานนอกจากนั ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ  12  
(พ.ศ. 2560-2564) ได้ช้ีให้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับเปล่ียนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมได้
มีคุณธรรมและมีความรอบรู้อย่างเท่าทันให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์  และศีลธรรม 
สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่ง
เตรียมเด็กและเยาวชนให้พื้นฐานจิตใจท่ีดีงามมีจิตสาธารณะพร้อมท้ังมีสมรรถนะทักษะและความรู้พื้นฐาน
ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตอันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (สภาพพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2561) 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระที่เกี ่ยวข้องกับการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน และการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการทำงานสร้างพื้นฐานความเป็นมนุษย์  
และสร้างศักยภาพในการคิดและการทำงานอย่างสร้างสรรค์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องมีความหมายแก่
ผู้เรียนสอดคล้องกับความสนใจและพัฒนาการของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยีที่จะให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์พัฒนาความรู้ทักษะและเจตคติเพื่อคิด
เป็นทำเป็นและแก้ปัญหาเป็นนั้นจะต้องเปล่ียนแปลงบทบาทการสอนจากการสอนโดยมีครูเป็นศูนย์กลางมา
เป็นการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนจะช่วยให้นักเรียนค้นพบความรู้ต่าง ๆ ได้เมื่อลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน เป็นการนำเข้าสู่
บทเรียนหรือเรื่องที่สนใจซึ่งเกิดขึ้นจากความสงสัยหรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนเองหรือเกิด
จากการอภิปรายภายในกลุ่ม เรื่องท่ีน่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานั้น หรือเป็นเรื่อง
ท่ีเช่ือมโยงกับความรู้เดิมท่ีเพิ่งเรียนรู้มาแล้ว เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนสร้างคำถามกำหนดประเด็นท่ีศึกษา
ในกรณีที่ไม่มีประเด็นใดที่น่าสนใจครูอาจให้ศึกษาจากสื่อต่าง ๆ หรือเป็นผู้กระตุ้นด้วยการเสนอประเด็น
ขึ้นมาก่อนมีการกระตุ้นความน่าสนใจและนักเรียนส่วนใหญ่ยอมรับให้เป็นประเด็นที่ต้องการศึกษาจึง
ร่วมกันกำหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดของเรื่องท่ีจะศึกษาให้มีความชัดเจนมากขึ้นอาจรวมท้ังการ
รับรู้จากประสบการณ์เดิมหรือความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ที่จะช่วยให้นำไปสู่ความเข้าใจเรื่องหรือประเด็นท่ี 



4  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2564 

 
 

จะศึกษามากขึ้นและมีแนวทางที่ใช้ในการสำรวจตรวจสอบอย่างหลากหลายจึงจะถือได้ว่าผู้เรียนได้พฒันา
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

การจัดกิจกรรมการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นวิชาที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรยีนมี
ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถนำ
ความรู้เกี ่ยวกับการดำรงชีวิตการอาชีพและเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการทำงานอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์แข่งขันในสังคมไทยและสากลเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพรักการทำงานและมีเจตคติท่ีดีต่อ
การทำงานและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงมีความสุข แต่ผู้เรียนยังขาดทักษะในการคิด
วิเคราะห์วางแผนการทำงานที่ดีจึงทำให้การปฏิบัติงานไม่ประสบผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ในด้าน
วิชางานเกษตรผู้เรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะพื้นฐานในการทำงานและผู้เรียนบางส่วนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อ
อาชีพเกษตร 4 เพราะไม่เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรประกอบกับลักษณะท่ัวไปของชุมชนในเขตพื้นท่ี
บริการของโรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป แต่ด้วย
ไม่มีพื้นที่ในการเพาะปลูกจึงไม่สนับสนุนให้บุตรหลานของตนเองเลือกเรียนทางด้านเกษตรเพราะเข้าใจว่า
วิชาเกษตรนั้นต้องใช้แรงงานในการทำงานทำให้เหน็ดเหนื่อยไม่ต้องการให้บุตรหลานลำบากโดยลืมไปว่า
อาชีพเกษตรเป็นพื้นฐานนำไปสู่การพัฒนาอาชีพของคนไทยในอนาคตและสามารถนำไปสู่การฝึกทักษะงาน
อาชีพอื่น ๆ ได้อย่างหลากหลาย 

ผลผลิตทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบมาเป็นสนับสนุนให้เกิดอาชีพ และปัจจุบันในแต่ละพื้นที่ชุมนุม
ของประเทศไทยมีการดำเนินตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการ
โดยกลุ่มแม่บ้านซึ่งเป็นผู้ปกครองนักเรียนและมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในรูปแบบต่าง  ๆ เช่น  
การทำแหนมการทำไส้กรอก การทำกล้วยฉาบ เป็นต้น ผู้วิจัยจึงได้เลือกหัวข้อในการวิจัยในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
กับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อนักเรียนสามารถนำความรู้ท่ีได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนไป
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมนุมให้ดีขึ้นต่อไปและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ความสำเร็จตามความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และความต้องการของชุมชนนั้นจึงจำเป็นท่ี
ครูผู้สอนจะต้องปรับวิธีการเรียนเปล่ียนวิธีการสอนให้หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
โดยเฉพาะเป้าหมายสูงสุดของการศึกษา คือ การสอนให้นักเรียนรู้จักการแก้ปัญหา รู้จักแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอย่างเหมาะสมโดยสอนให้นักเรียนเสาะแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อนำความรู้มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตผู้วิจัยจึงเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสืบเสาะหา
ความรู้จะเป็นแนวทางการพัฒนาผลการเรียนรู้และเจตคติที ่ดีต่อการเรียนวิชางานเกษตรของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการสอนตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้วิชางานเกษตร

เรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
2. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการเรียนวิชางานเกษตรโดยการ

สอนแบบสืบเสาะหาความรู้กับการสอนแบบปกติ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. แผนการจัดการสอนตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้วิชางานเกษตรเรื่องการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
 2. นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการสอนแบบ
ปกติ  

3. นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มีเจตคติต่อการเรียนวิชางานเกษตรสูงกว่าการ
สอนแบบปกติ 
 
การดำเนินการวิจัย  

1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) ตำบลห้วยขมิ้น
อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีจำนวน 103 คนประกอบด้วยนักเรียน 3 ห้องเรียนกละซึ่งได้จัดกลุ่มนักเรียน
แบบคละความสามารถ  

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) ตำบลห้วย
ขมิ้นอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีจำนวน 66 คน จากวิธีการสุ่มอย่างง่าย ประกอบไปด้วยนักเรียน 2 
ห้องเรียน ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 จำนวน 37 คน  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ห้อง 3 จำนวน 29 คน 

3. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างเดือนสิงหาคม 
2562 ถึงเดือนตุลาคม 2562  

4. เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ เนื ้อหาวิชางานเกษตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 สาระที่ 4  
การอาชีพ โดยใช้เรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 2 ชนิด  

1.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งได้แบ่งเป็น 2 วิธีดังนี้   
     1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
     2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
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1.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  
     1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการถนอมอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร  

               2) แบบทดสอบเจตคติท่ีมีต่อวิชางานเกษตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 การสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหา
ความรู้ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามข้ันตอนดังนี้  

    1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

    1.2 ศึกษาคำอธิบายรายวิชาและจุดประสงค์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชางานเกษตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 
2560)  

    1.3 วิเคราะห์เนื้อหาท่ีจะเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้วิจัยได้เลือกเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ท่ี 
3 เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับเวลาท่ีใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียน ซึ่งผู ้วิจัยได้แบ่งเนื ้อหาออกเป็น 9 แผน รวมเวลาที ่ใช้ในการสอนทั้งหมด  
18 ช่ัวโมง 
 2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแปรรูปผลิตผล ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เป็นแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
              2.1 ศึกษาคำอธิบายรายวิชาและจุดประสงค์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชางานเกษตรชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานพุทธศักราช  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  
 3. แบบวัดเจตคติต่อวิชางานเกษตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผู้วิจัยได้สร้างแบบวัดเจตคติ
ต่อวิชางานเกษตรสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 1 ฉบับมี 25 ข้อมีขั้นตอนในการสร้างดังนี้  
     3.1 ศึกษาทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดเจตคติแบบ 
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท  
      3.2 สร้างแบบวัดเจตคติต่อวิชางานเกษตรชนิดมาตราส่วนประมาณ (Rating Scale) มี 5 ระดับ
จำนวน 25 ข้อต้องการใช้จริง 20 ข้อโดยมีทั้งข้อความทางบวกและทางลบแล้วนำมาจัดพิมพ์เป็นแบบวัด 
เจตคติต่อวิชางานเกษตร 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. ทำหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียน
หินกอง (พิบูลอนุสรณ์) ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพื่อขออนุญาตทดลองสอนเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย 
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2. ก่อนทำการวิจัยผู ้วิจัยได้ทำความเข้าใจกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 โรงเรียนหินกอง  
(พิบูลอนุสรณ์) ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและให้
นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการทดลองสอน  

3. ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์สัปดาห์ละ 4 
ช่ัวโมงคิดเป็นระยะเวลาท้ังส้ิน 8 ช่ัวโมง  

4. ภายหลังจากการทดลองสอนได้เสร็จส้ินลง ผู้วิจัยประเมินด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้น แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อหาประสิทธิภาพของและให้นักเรียนตอบ
แบบสอบถามเพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนของนักเรียนที่มีต่อการสอนด้วยแบบสืบเสาะหาความรู้กับการ
สอนแบบปกติ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การหาประสิทธิภาพแผนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้กับแผนการสอนแบบปกติ เรื่องการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยหาร้อยละ 

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรช้ันมัธยมศึกษา
ปีที ่ 2 โดยแผนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้กับแผนการสอนแบบปกติ โดยหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและการทดสอบค่า t-test (Independent Samples)  

3. การเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชางานเกษตรเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยแผนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้กับแผนการสอนแบบปกติ โดยหาค่าเฉลี่ยส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test (Independent Samples) 

 
ผลการวิจัย 

1. แผนการจัดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้ เร ื ่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมี
ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 86.56/89.19  

2. นักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ี
เรียนด้วยการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ. 05  

3. นักเรียนที่เรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนแตกต่างจากการสอน
แบบปกติ  
 
อภิปรายผล 
 จากการทดลองสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ กับแผนการจัดการสอน
แบบปกติ เรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.56/89.19 
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และ 81.20/82.07 ตามลำดับซึ ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที ่ตั ้งไว้จึงกล่าวได้ว ่าแผนการจัดการสอน ท่ี
ผู ้ว ิจัยพัฒนาขึ ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที ่กำหนดไว้  พบว่าแผนการจัดการเรียนรู ้ที ่พ ัฒนาขั ้นมี
ประสิทธิภาพ 82.94/83.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดและดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ .64 ความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับดีมาก และมีคุณลักษณะของนักเรียนระหว่างปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับดี
มากส่วนด้านที่นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่ในระดับดีมากสูงสุดนั้นดีมาก็สูงสุดนั้น คือ ด้านการมีส่วนร่วม 
สาเหตุที่ทำให้การพัฒนาแผนการจัดการเรียนทั้งสองวิธีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
ท่ีต้ังไว้และสามารถนำไปสอนได้อย่างประสิทธิภาพคือ 
              1.1 การพัฒนาแผนการจัดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้กับแผนการจัดการสอนแบบปกติท่ี
พัฒนาขึ้นได้ผ่านการพัฒนาอย่างมีระบบและวิธีการท่ีเหมาะสมกล่าวคือก่อนพัฒนาแผนการจัดการสอนท้ัง
สองสองวิธีได้ผ่านขั้นตอนการศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีรวมทั้งการ
วิเคราะห์เนื้อหาท่ีนำมาใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ 
        1.2 การพัฒนาแผนการจัดการสอนท้ังสองวิธีได้ผ่านการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผล
ประเมินผลได้ประเมินแผนการจัดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้กับแผนการจัดการสอนแบบปกติได้
ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.54 และ 4.56 ตามลำดับเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินแล้วมีระดับความ
เหมาะสมมากท่ีสุด 

1.3 แผนการจัดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ กับแผนการจัดการสอนแบบปกติเป็นการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะทางการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเพื่อสามารถเพิ่มองค์ความรู้ด้วยตนเองและปลูกฝังนิสัยให้รักการทำงาน  
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้กับการสอนแบบปกติ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน โดยใช้แผนการจัดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้สูงกว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที ่เรียนโดยใช้แผนการจัดการสอนแบบปกติ จากวิจัยพบว่ าการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากคะแนนหลังเรียน พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นวิธีใหม่ท่ีนักเรียนไม่คุ้นเคยจึงมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นประกอบกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนนักเรียนได้สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
และนำมาทดลองปฏิบัติการแปรรูปด้วยตนเองทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานแผนการจัดการเรียนท่ี
พัฒนา  
 3. การเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชางานเกษตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนด้วยแผนการ
จัดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้กับแผนการจัดการสอนแบบปกติแตกต่างกันหลังเรียนเรื่องการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร นักเรียนท้ังสองกลุ่มมีเจตคติต่อวิชางานเกษตรสูงขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนเรียนแสดงให้
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เห็นว่าการจัดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นการเน้นกิจกรรมกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาพฤติกรรม
นักเรียน โดยการเปิดโอกาสให้ผู ้ เร ียนได้ใช ้ศ ักยภาพของแต่ละคนทั ้งในด้านความคิดการกระทำ  
และความรู้สึกมาแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

สรุปได้ว่าการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีโดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้กับการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่เรียนโดยการจัดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนแตกตา่ง
จากการจัดการสอนแบบปกติมีผลให้นักเรียนมีเจตคติต่อวิชางานเกษตรมากขึ้นในระดับดี 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะสำหรับนำไปใช้ 
1. การจัดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นสำคัญเพื่อให้นักเรียนทำ

กิจกรรมต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลความพร้อมด้านความรู้พื้นฐานเดิมในรายวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนแต่ละคนก่อนการแบ่งกลุ่มเหมาะสมกับเนื้อหาบางเรื่องเท่านั้ นควรใช้
วิธีการสอนท่ีหลากหลายกับเรื่องเดียวกัน  

2. ศึกษารูปแบบการจัดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
และระดับท่ีสูงขึ้นโดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาทดลองมากขึ้นโดยเฉพาะขั้นขยายความรู้อาจจะต้องใช้เวลา
ให้นักเรียนศึกษาค้นหาวิธีการนำความรู้ไปขยายผลสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้มากขึ้นจึงจะบรรลุผลและใช้กับ
เนื้อหาสาระอื่น ๆ มากกว่าหนึ่งสาระการเรียนรู้และใช้กับเนื้อหาสาระอื่น ๆ มากกว่าหนึ่งสาระการเรียนรู้  

ข้อเสนอสำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจัดการสอนแบบสืบเสาะกับวิธีการจัดกิจกรรมอื่น เช่น การใช้แผนภูมิ

ความคิดรวบยอดกิจกรรมการเรียนโดยใช้ปัญญาเป็นฐาน และประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ปริมาตรและความจุ 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 5  

เรื่อง ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ให้มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 80  
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
เรื่อง ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 58 คน  
เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 
จำนวน 2 ห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่ 5 โรงเรียนวัด
คุณหญิงส้มจีน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 29 คน ซึ่งได้จากการ
สุ่มโดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
คณิตศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก จำนวน 8 แผน 
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก เป็นแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ และ 3) แบบสอบถามวัดความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย
เลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ปริมาตรและความจุ
ของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ให้มีค่าเฉล่ียร้อยละ 80 พบว่า มีค่าเฉล่ียร้อยละ 88.41  
2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง ปริมาตรและความจุ

mailto:patcharidasitt@gmail.com


12  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2564 

 
 

ของทรงส ี ่ เหล ี ่ยมม ุมฉาก หลังเร ียนส ูงกว ่าก ่อนเร ียน อย ่างม ีน ัยสำค ัญทางสถ ิต ิท ี ่ ระด ับ .05  
และ 3) ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่ได้จากการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ พบว่า  
อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมค่ีาเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 
 

คำสำคัญ: ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์, ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

 
ABSTRACT 

 
The objectives of this research are 1 )  To develops learning result for Prathomsuksa 5 

students on Volume and Capacity of rectangular prism by Constructivist theory with average 80 
percent. 2 )  To compare academic achievement for Prathomsuksa 5  students prior to and 
after on Volume and Capacity of rectangular prism. and 3) To study the opinion of students 
toward learning management according to Constructivist theory. The population of this 
study were 58  Prathomsuksa 5 students at Watkhunyingsomjean School in the second 
semester of academic year 2019. The sample of 29 students were select by Cluster Random 
Sampling from two classroom. The research instruments use were: 1 )  eight of learning 
management plan for mathematic on Volume and Capacity of rectangular prism by 
Constructivist theory. 2 )  a test of academic achievement in mathematic on Volume and 
Capacity of rectangular prism. and 3) a questionnaire of opinion with mathematic on Volume 
and Capacity of rectangular prism for Prathomsuksa 5  students under study base on the 
Constructivist theory. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and 
t-test for one sample. 

The research finding were as follower: 1 )  The learning result for Prathomsuksa five 
students on Volume and Capacity of rectangular prism by Constructivist theory with average 
80 percent was found an average of 88.41 percent. 2) The comparison of academic activities 
in mathematic on Volume and Capacity of rectangular prism for Prathomsuksa five students 
under study base on the Constructivist theory was found to be at a higher level after study 
at the statistically level of .0 5 ; and 3 )  The study of students’ opinion with Volume and 
Capacity of rectangular prism from the activities based on Constructivist theory was at a 
highest level an average of 4.69. 

 
Keywords: constructivist theory, Volume and Capacity of rectangular prism 
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บทนำ     
คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจาก

คณิตศาสตร์ส่งเสริมให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหา 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยัง
เป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น  ๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษา
คณิตศาสตร์จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที ่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2551) 

ในศตวรรษท่ี 21 ต้องมีการช่วยเตรียมให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการปรับตัวเพื่อดำรงชีวิตอยู่อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะท่ีเป็นไปของสังคม ครูคือผู้ท่ีต้องช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้สูงสุด
เท่าท่ีเป็นไปได้ หรือกล่าวอีกอย่างว่าต้องช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ อาจสรุป
บทบาทหน้าท่ีของครูในยุคใหม่ได้ นั้นคือ ต้องสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ หมายถึง การท่ีครูทำหน้าท่ีเป็น
ผู้ช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู ้เรียนพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพโดยสอดคล้องกับความจำเป็นเพื่อการ
ดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะความรู้และเทคโนโลยีเปล่ียนแปลง
เร็วและล้าสมัยเร็ว ผู้คนในยุคใหม่ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา ครูจะต้องฝึกนิสัยให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้
ปรับเปล่ียนความคิดได้ง่าย มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสอนวิธีเรียนมากกว่าสอนเนื้อหา เพราะเนื้อหาใน
ยุคสมัยนี้จะมากเกินกว่าท่ีจะเรียนรู้ได้อย่างพอเพียง และข้อมูลและเนื้อหาก็เปล่ียนแปลงเร็วทำให้การจดจำ
เนื้อหาความรู้เป็นส่ิงท่ีใช้ได้และมีประโยชน์น้อย  
 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561  
ของโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน มิตรภาพที่ 64 สำนักงานเขตพื้นพี่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1  
ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 28.22 และ 26.29 ตามลำดับ ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนดไว้ คือ ร้อยละ 50 
จากผลการทดสอบดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าท่ีควร 
สาเหตุของปัญหาอาจเนื่องมาจากเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการคิด
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การจัดทำส่ือการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพให้แก่
นักเรียน 
 ผู้วิจัยได้ทำการสอบถาม สัมภาษณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 ที่ได้เรียนเนื้อหาในวิชา
คณิตศาสตร์ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เนื้อหาในเรื่องใดบ้างที่นักเรียนประสบปัญหาในการเรียน  
และในการทำข้อสอบ หลังจากที่สัมภาษณ์รวบรวมข้อมูลกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำให้ผู้วิจัย
ทราบถึงปัญหาที่นักเรียนพบเจอในตอนนั้น เรื่อง ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ปัญหาท่ี
นักเรียนพบเจอขณะเรียนเรื่องนี้คือ นักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหา ทฤษฎี การวิเคราะห์โจทย์ การแก้ปัญหา  
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จึงเป็นสาเหตุที่นักเรียนทำโจทย์ต่าง ๆ ไม่ได้ ทำให้คะแนนสอบในรายวิชานี้ได้น้อยเพราะเกิดจากเนื้อหา 
เรื่อง ปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ท่ีทำให้คะแนนปลายภาคได้น้อยเกิดจากส่วนนี้ ท้ังนี้เกิด
จากที่ครูสอนในวิธีแบบทั่วไปหรือแบบบรรยาย ไม่ได้ให้นักเรียนเกิดจากวิเคราะห์กันในกลุ่ม หรือเผชิญ
ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ได้คิด แต่เป็นการบอกวิธีให้นักเรียนทำ จึงทำให้นักเรียนไม่ได้เกิดความเข้าใจ  
มีแต่การจำอย่างเดียวอาจทำให้นักเรียนหลงลืมไปได้ 

วิธีการสอนของครูคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ยังคงเป็นวิธีการสอนแบบเดิม ๆ นั้นก็คือ ใช้วิธีการสอน
แบบบรรยาย ซึ่งเป็นวิธีการสอนท่ีไม่เหมาะสมกับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในยุคปัจจุบัน แต่เนื่อง
ด้วยเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์มีเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก และเป็นวิชาที่มีความซับซ้อน ต้องมีการแสดงวิธีทำ
เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าเด็กเข้าใจมากน้อยเพียงใด หากครูยังใช้วิธีการเรียนการสอนแบบบรรยาย แล้วให้
ผู้เรียนท่องจำ จะทำให้ผู้เรียนเกิดความเบ่ือหน่าย ไม่เข้าใจเนื้อหาวิชาท่ีเรียน อาจจะส่งผลให้ผู้เรียนไม่ชอบ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ และมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ด้วย ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ควรมีเทคนิคการสอนมาใช้ในการจัดการเรียนรู้นับเป็นส่ิงสำคัญท่ีจะทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นและช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นภาพหรือรูปธรรมมากขึ้น หากครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนการสอนมาเป็น
ตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียน จะทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ กระตือรือร้น อยากท่ีจะเรียนรู้ เกิด
ความเข้าใจได้ง่าย ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ท่ีคงทนถาวร และเกิดเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

กระบวนการจัดการเรียนการรู้จะให้บรรลุตามเป้าหมายมักขึ้นอยู่กับครูผู้สอน โดยครูผู้สอนจะต้อง
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างมากที่ครูผู้สอนจะต้องศึกษาความรู้ 
ความเข้าใจเกี ่ยวกับการจัดการศึกษาตลอดเวลา เพื่อให้เยาวชนไทยก้าวเข้าสู ่การดำเนินชีวิตอย่างมี
ความหมาย ท่ีผ่านมานั้นในการจัดการศึกษายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าท่ีควรเนื่องจากครูไม่ให้ความสนใจ
และความสำคัญแก่นักเรียน โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลที่ควรศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลเป็นส่ิงสำคัญ ดังนั้นควรเน้นให้ผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด เช่ือว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง ซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ ผู้เรียนจะอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที ่หลากหลาย อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
แก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทำจริง กระบวนการจัดการ 
กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย ครูจำเป็นต้องศึกษาทำ
ความเข้าใจในกระบวนการต่าง ๆ เพื ่อให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู ้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ครูผู้สอนต้องศึกษาถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ แล้วออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนและเทคนิคการสอน ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
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การจัดการเรียนรู ้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติว ิสต์มีขั ้นตอนการจัดการเรียนรู ้ 5 ขั ้นตอนดังนี้  
1) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน เป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจพร้อมที ่จะ
เรียนรู้ 2) ขั้นการจัดการเรียนรู้ เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้เผชิญปัญหา สถานการณ์ท่ีครูสร้างขึ้น อีกท้ังให้ผู้เรียน
ได้ไตร่ตรอง วางแผนแก้ไขปัญหา ลงมือแก้ปัญหา และ อภิปรายผล 3) ขั้นสรุป เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้
ทบทวนคำตอบของปัญหา และให้ผู ้เร ียนช่วยกันสรุปแนวคิด หลักการ และกระบวนการแก้ปัญหา  
4) ขั้นนำไปปฏิบัติ เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนลงมือทำแบบฝึกต่าง ๆ จากใบงาน 5) ขั้นประเมินผล เป็นขั้นตอนท่ี
ตรวจสอบความรู้ของผู้เรียนหลังจากท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ 

จากการศึกษางานวิจัยของกรรณิการ์ หาญพิทักษ์ (2559: 128) ที่ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ท่ีมีต่อมโนทัศน์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง 
รูปสามเหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 5 หลังได้ร ับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตามทฤษฎี  
คอนสตรัคติวิสต์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ต่อมางานวิจัยของชนานันท์ 
สิงห์มุ้ย (2560: 63) ได้ศึกษาความสามารถในการให้เหตุผลด้านความน่าจะเป็นผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แบบบูรณาการตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความสามรถในการให้
เหตุผลด้านความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แบบบูรณาการตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
และงานวิจัยของปิยะพร นิตยารส (2562: 83) ท่ีศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ท่ีส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง อสมการ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา 
เรื ่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
ซึ่งเห็นว่าผลการวิจัยครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง ปริมาตรและความจุของทรง
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ให้มีค่าเฉล่ียร้อยละ 80  
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียนและหลัง
เรียน เรื่อง ปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย  
 ในการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ปริมาตรและความจุของทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า แนวคิดหลักการและทฤษฎี  
ท่ีมีความสัมพันธ์กัน และสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

วิธีการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  
มี 5 ขั้นตอนดังนี้ 
1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
   1.1 ตรวจสอบความรู้พื้นฐาน 
   1.2 ครูกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจเนื้อหา 
2. ขั้นการจัดการเรียนรู้ 
    2.1 สร้างความขัดแย้งทางปัญญา เผชิญ
สถานการณ์ 
ปัญหา ความรู้สึกอยากแก้ปัญหา 
    2.2 ขั้นไตร่ตรองทางปัญญา 
         2.2.1 วางแผนการแก้ไขปัญหา 
         2.2.2 ลงมือแก้ปัญหา 
         2.2.3 อภิปราย 
3. ข้ันสรุป 
    3.1 ทบทวนและวิจารณ์คำตอบของปัญหา 
    3.2 นักเรียนช่วยกันสรุปแนวคิด หลักการ  
และกระบวนการแก้ปัญหา 
4. ข้ันนำไปปฏบิัติ 
    นักเรียนทำแบบฝึกต่าง ๆ จากใบกิจกรรมและ
แบบฝึก 
ทักษะ 
5. ขั้นประเมินผล 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการ

เรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 

ตัวแปรอิสระต้น 

ตัวแปรตาม 
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การดำเนินการวิจัย    
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร 
ประชากรได้แก่ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน ภาคเรียน

ท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีจำนวน 2 ห้องเรียน จัดกลุ่มแบบคละความสามารถ 
1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่ 5 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 29 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) 

2. แบบแผนการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองพื้นฐาน (Pre experimental research) ซึ่งดำเนินการ

ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเดียว ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ The One-Group Pretest-Posttest 
Design ซึ่งมีรูปแบบการวิจัย ดังข้อมูลท่ีปรากฏ (Campbell Stanley, 1966: 7) 
 
ตารางท่ี 1  แบบแผนการทดลองแบบ The One-Group Pretest-Posttest Design 
 

1O  X  2O  

 เมื่อ 
1O  แทน การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 

                            X  แทน การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  
          

2O  แทน การทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
 
3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 
3.1 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื ่อง ปริมาตร 

และความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก จำนวน 8 แผน 
3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ  
3.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตร 

และความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 

4. ขั้นตอนในการทดลอง 
4.1 ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา คณิตศาสตร์ 

เรื่อง ปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 



18  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2564 

 
 

4.2 จัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์กับกลุ ่มตัวอย่าง  
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน มิตรภาพ 
ท่ี 64 จำนวน 29 คน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 8 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง รวม 8 ช่ัวโมง โดยไม่รวม
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

4.3 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต์ 
ผู้วิจัยให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน (post-test) ซึ่งเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับ
เดียวกัน 

4.4 หลังจากนักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (แบบทดสอบหลังเรียน)  
แล้ว ให้นักเรียนทำแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 

4.5 นำคะแนนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริมาตรและความจุของทรง
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก มาคำนวณหาค่าเฉล่ีย 

4.6 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
ก่อนและหลังเรียน ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

4.7 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 5 เรื ่อง ปริมาตร 
และความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

5.1 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  

5.2 วิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยนำผลคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ท้ังก่อนเรียนและหลังเรียน 
มาเปรียบเทียบกัน และวิเคราะห์ผลโดยใช้การหาค่าสถิติพื้นฐาน และสถิติทดสอบค่าที 

5.3 วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน นำมาเปรียบเทียบ  
แปลความหมาย กับเกณฑ์ท่ีต้ังไว้   
 
ผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ปริมาตรและความจุ  
ของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

1. ผลการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง ปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุม
ฉาก ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ให้มีค่าเฉล่ียร้อยละ 80 พบว่า มีค่าเฉล่ียร้อยละ 88.41 
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ตารางท่ี 2  ค่าเฉล่ียร้อยละของผลการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เรื่อง ปริมาตรและความจุของทรง 
               ส่ีเหล่ียมมุมฉาก ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
 

คะแนน จำนวน (คน) คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

หลังเรียน 29 25 22.10 88.41 
 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ปริมาตร
และความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  
ตารางท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง ปริมาตร 
               และความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ระหว่างคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียน 
 

คะแนน 𝒏 𝐗 𝑺.𝑫. 𝒕 𝐒𝐢𝐠. 
ก่อนเรียน 29 9.76 2.786 

18.225 0.00* 
หลังเรียน 29 22.10 1.611 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีได้จากการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.69 

 
ตารางที่ 4  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู ้ตาม 
               ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
 

ข้อ รายการประเมิน 𝐗 𝑺. 𝑫. 
แปล 

ความหมาย 
1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น 4.86 0.35 มากท่ีสุด 

2 
นักเรียนชอบการจัดการเรียนรู้แบบให้ครูถามคำถามแล้ว
ให้นักเรียนตอบ 

4.07 0.84 มาก 

3 การเรียนคณิตศาสตร์เป็นประโยชน์กับนักเรียน 4.59 0.50 มากท่ีสุด 
4 นักเรียนมีความรู้สึกว่าคณิตศาสตร์เรียนง่ายข้ึน 4.79 0.41 มากท่ีสุด 
5 นักเรียนชอบการเรียนคณิตศาสตร์แบบแก้ปัญหา 4.72 0.74 มากท่ีสุด 
6 นักเรียนมีการคิดตาม และอยากศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 4.41 0.60 มาก 
7 นักเรียนชอบการเรียนคณิตศาสตร์แบบเป็นกลุ่ม 4.69 0.47 มากท่ีสุด 
8 นักเรียนชอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง 4.83 0.74 มาก 
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ตารางที่ 4 (ต่อ)    

ข้อ รายการประเมิน 𝐗 𝑺. 𝑫. 
แปล 

ความหมาย 
9 นักเรียนอยากเข้าเรียนคณิตศาสตร์ทุกคาบ 4.62 0.51 มากท่ีสุด 
10 นักเรียนมีความกระตือรือรน้ในการเรียน 4.76 0.68 มากท่ีสุด 
11 เวลาท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสม 4.62 0.51 มากท่ีสุด 
12 ส่ือและอุปกรณ์การเรียนท่ีใช้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.76 0.56 มากท่ีสุด 
13 นักเรียนชอบส่ือและอุปกรณ์การเรียนท่ีครูสร้างขึ้น 4.79 0.71 มากท่ีสุด 
14 ส่ือและอุปกรณ์การเรียนตรงกับเนื้อหาสาระท่ีเรียน 4.69 0.67 มากท่ีสุด 

15 
นักเรียนชอบสนทนาแลกเปล่ียนข้อมูลต่าง ๆ ในการเรียน
กับเพื่อน ๆ 

4.66 0.51 มากท่ีสุด 

16 
นักเรียนมีความพอใจท่ีได้เรียนรู้โดยการเข้ากลุ่มเพื่อ
วิเคราะห์ปัญหา 

4.76 0.77 มากท่ีสุด 

17 
นักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียน เมื่อได้ปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนกับเพื่อน ๆ ในกลุ่ม 

4.90 0.51 มากท่ีสุด 

18 
นักเรียนต้องการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ เช่น การแสดงความคิดเห็น การทำกิจกรรม
กลุ่ม การตอบคำถาม เป็นต้น 

4.76 0.58 มากท่ีสุด 

19 นักเรียนรู้สึกดีใจกับคะแนนท่ีได้ 4.76 0.53 มากท่ีสุด 

20 
ครูมักชมนักเรียนและเพื่อน ๆ เสมอ เมื่อต้ังใจทำกิจกรรม 
หรือแก้ปัญหาสถานการณ์ปัญหาได้ 

4.72 0.91 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.69 0.56 มากที่สุด 
 
อภิปรายผล  

การวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ปริมาตรและความจุของทรง
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 สามารถอภิปรายผล ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง ปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุม
ฉาก ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ให้มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยในข้อ 1 
และเมื่อพิจารณานักเรียนเป็นรายบุคคลพบว่า นักเรียนที่ได้คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าร้อยละ 80  
หรือ 20 คะแนน มีจำนวน 29 คน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 88.41 ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 5 ขั ้นตอนโดย ขั้นท่ี 1 ขั ้นนำเข้าสู ่บทเรียน เป็นการทบทวนความรู้พื ้นฐาน  
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และกระตุ้นให้นักเรียนเกิด ความสนใจพร้อมท่ีจะเรียนรู้ ขั้นที่ 2 ขั้นการจัดการเรียนรู้ เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้
เผชิญปัญหา สถานการณ์ที่ครูสร้างขึ้น อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ไตร่ตรอง วางแผนแก้ไขปัญหา ลงมือแก้ปัญหา 
และอภิปรายผล ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป เป็นขั้นตอนท่ีให้ผู้เรียนได้ทบทวนคำตอบของปัญหา และให้ผู้เรียนช่วยกัน 
สรุปแนวคิด หลักการ และกระบวนการแก้ปัญหา ขั้นที่ 4 ขั้นนำไปปฏิบัติ เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนลงมือทำ แบบ
ฝึกต่าง ๆ จากใบงาน และขั้นที่5 ขั้นประเมินผล เป็นขั้นตอนท่ีตรวจสอบความรู้ของผู้เรียน หลังจากท่ีได้รับ
การจัดการเรียนรู้ ทั้ง 5 ขั้นตอนนั้นเป็นตัวช่วยให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดียิ ่งขึ้น  ซึ่งการจัดการเรียนรู้
ดำเนินการภายใต้แนวคิดของ Jonassen (1992: 138-139) กล่าวว่า ทฤษฎีการสร้างความร ู ้จะให้
ความสำคัญกับกระบวนการและวิธีการของบุคคลในการสร้างความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์ รวมท้ัง
โครงสร้างทางปัญญาและความเชื่อที่ใช้ในการแปลความหมายเหตุการณ์และสิ่งต่าง ๆ  และวิมลนันท์  
ศรีภูธร (2559: 31) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่
การท่องจำข้อมูล แต่เป็นการแสวงหาความหมายโดยการปรับโครงสร้างทางปัญญาของผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับโลกภายนอก ผู้เรียนจะต้องได้รับประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสจำนวนมาก 
และมีโอกาสท่ีจะปรับภาวะไม่สมดุลท่ีเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทัศนีย์ ขามประไพ (2556: 142) 
ได้ศึกษาการศึกษาทักษะและกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ พบว่า 
นกัเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย 23 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.67 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้คือร้อยละ 70 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของฐณิชา แสงทองอร่าม (2556: 204) ได้
ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ของ Underhill ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า 
นักเรียนได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 75.20 และมีจำนวนนักเรียนผ่าน
เกณฑ์ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 80.77 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ ให้มี
จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้ังแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ปริมาตร
และความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ พบว่า เมื่อนำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบกัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากับ 9.76 คิดเป็นคะแนนเฉล่ียร้อยละ 39.03 
และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 22.10 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.41 ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ปริมาตรและความจุของ ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
5 ก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนเท่ากับ 9.76 เกิดจากนักเรียน มีความรู้ความจำความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์
อยู่บ้างแล้วประมาณ 10 ข้อ หลังจากการจัดการ เรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ให้กับนักเรียนได้มีการ
พัฒนาการทางความรู้เพิ่มขึ้นอีก 10 ข้อ ช่วย ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางการเรียนเพิ่มขึ้น คะแนนท่ีผู้เรียนได้
เพิ่มขึ้นเกิดจากผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที ่ ครูจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยมีการอภิปราย 
นำเสนอความคิด และร่วมกันหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกในกลุ่ม
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ร่วมกันทำเพื่อให้มีความสามัคคี มีระบบ มีระเบียบ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และกล้านำเสนอความ
คิดเห็น เชื่อมั่นในตนเอง ครูจะเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือ ช่วยชี้นำแนวทางในการแก้ปัญหาให้ผู้เรียน 
คอยให้กำลังใจ ให้คำชมเชย เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนทุกคนได้คิด และปฏิบัติด้วยตนเอง สามารถทำกิจกรรม
เสร็จภายในเวลาที ่กำหนด ตามแนวคิดของศรินทรา ร่าเริงใจ (2556: 22) กล่าวว่า การเรียนรู ้ด้าน
เนื้อหาวิชา และทักษะต่าง ๆ ของแต่ละวิชาท่ีนักเรียนได้รับการเรียนรู้ผ่านมาแล้วเป็นความความสามารถใน
การเข้าถึงความรู้ การพัฒนาทักษะในการเรียนโดยอาศัยความพยายาม และอภิสิษฐ์ เครือวัลย์ (2558: 46) 
กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูให้กับผู้เรียนจนทำให้ผู ้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
ทั้งทางด้านความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของเสรี  
คำอั่น (2558: 45) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดว้ย
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื ่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที ่ 6  
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิสษิฐ์  
เครือวัลย์ (2558: 82) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ เรื ่อง ความน่าจะเป็น ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 5 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ปรากฏว่าคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าคะแนน
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้จากการจัดการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยนักเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.69 
และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับ
มากที่สุด 18 ข้อ อยู่ในระดับมาก 2 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นระหว่าง 4.07 ถึง 4.90 และค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ นักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียน เมื่อได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนกับเพื่อน ๆ ในกลุ่มมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 รองลงมาคือ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 
และค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ นักเรียนชอบการจัดการเรียนรู้แบบให้ครูถามคำถามแล้วให้นักเรียนตอบ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.07 ทั้งนี้เนื่องจากเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เป็นการจัดการเรียนรู้ ท่ี
นักเรียนไม่เคยได้ใช้วิธีนี้มาก่อน จึงทำให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษา และลงมือปฏิบัติจริงได้ด้วยตนเอง ทำให้
นักเรียนรู้สึกถึงความสนุกสนาน ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม มีความกระตือรือร้นที่จะร่วม
กิจกรรม เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระ เป็นการตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง ทำให้เกิดแรงจูงใจกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียน อยากค้นคว้า และให้ความสนใจมากกว่าการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบเดิมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนั้นครูผู ้สอยเป็นผู้ให้คำแนะนำ  
คอยให้กำลังใจ มีการชมเชย ให้รางวัล ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้กับนักเรียนมีส่วนร่วมอยู่ตลอดเวลา ตามแนวคิด
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ของ Brooks และ Brooks (1999: 101-118) กล่าวว่า ครูเปรียบเสมือนผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
และมอบหมายอำนาจให้กับนักเรียนในการสร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตนเอง อีกทั้งศิรินทรา ร่าเริงใจ 
(2556: 19) กล่าวว่า ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จึงเน้นให้นักเรียนเป็นผู้มีบทบาทในการกระทำ ได้จัด
กระทำสื่อรูปธรรมได้พูดอธิบายมโนมติด้วยตนเอง มีการอภิปรายในกลุ่มย่อย และครูมีบทบาทในการจัด
สภาพแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของละเอียด มาดี (2546: 84) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
งานบ้านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 5 ที่จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ พบว่า 
ความคิดเห็นของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 และ 5/2 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต์ โดยรวมในด้านบรรยากาศในการเรียนการสอนและด้านประโยชน์ในการเรียนวิชางานบ้าน
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 

1) จาการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ปริมาตรและความจุของ
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ควรวางแผนให้กิจกรรมมีความกระชับเพื ่อให้
สอดคล้องกับเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละครั้ ง เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนรู้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทุกขั้นตอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้ 

2) ผู้สอนควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการจัดการเรียนรู้ เช่น การเตรียมสภาพแวดล้อม วัสดุ
อุปกรณ์ ใบกิจกรรมต่าง ๆ และสื่อการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
1) ควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิชาคณิตศาสตร์ ในเนื้อหาสาระอื่น ๆ หรือ ระดับช้ันอื่น ๆ 
2) ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างนักเรียนท่ีได้รับการ

จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบอื่น 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียน สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80  2) ศึกษาความพึงพอใจที่มีชุดทักษะการเล่นเมโลเดียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2562 จำนวน 32 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ (1) ชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียน สำหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี (2) แบบสอบถามวัดความ
พึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนดนตรีโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 4 
โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี ให้มีประสิทธิภาพ 80.73/85.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนดนตรีโยใช้ชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดยีน 
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉล่ียท่ี 4.34 
 

คำสำคัญ: ชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียน, ดนตรี 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to: 1) develop the Melodion training packages 
to enhance the efficient learning achievement of Prathomsuksa 4 students at Watphasukaram 
(Suwanwithayakan) school, Chon Buri with an efficiency criterion of 80/80. 2) to investigate 
students' satisfaction towards learning by using Melodion training packages for Prathomsuksa 4 
students at Watphasukaram (Suwanwithayakan) school, ChonBuri. The population consisted 
of 32 students of Prathomsuksa 4 studying in second semester of the academic year 2019 
at Watphasukaram (Suwanwithayakan) in Muang District, Chon Buri. The research 
instruments were Melodion training packages for Prathomsuksa 4 students, and students’ 
satisfaction questionnaire. The statistics used to analyze data were: percentage, mean, and 
standard deviation. 
 The results were as follows: 1)  The effectiveness of the Melodion training packages 
met the criterion of 80.73/85.78 which was higher than the efficiency criterion of 80/80. 2)  
Prathomsuksa 4 students showed their satisfaction toward learning through the Melodion 

training packages as a whole at the high level (�̅�=4.34). 
 

Keywords: Instruction Package for Melodeon, Music 

 
บทนำ 
 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) ต้ังอยู่ท่ี 36/5 หมู่ท่ี 4 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง 
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางบุญนภัส บุญไทร จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 รวม 253 คน บริบทและ
จุดเน้นของโรงเรียนคือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ และโรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณ
วิทยาคาร)  ได้มีการก่อต้ังวงเมโลเดียนขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีการกล้าแสดงออกในทางดนตรี
อย่างสร้างสรรค์ ดนตรีเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มีคุณค่าอย่างมากทางการศึกษา การจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี
สามารถสร้างบุคลิกภาพ ที่พึงประสงค์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจอันเป็นผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
พัฒนาศักยภาพท่ีพึงประสงค์ท้ังด้านร่างกาย และจิตใจ ดนตรีเป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญในการดำรงชีวิตของ
มนุษย์ท่ีมีส่วนสำคัญในการขับเคล่ือนระบบการทำงานทำให้ร่างกาย มีการเคล่ือนไหวอย่างมีระเบียบ มีแบบ
แผนและขั้นตอนยังสามารถสร้างอารมณ์เสียงของดนตรีถ่ายทอดความรู้สึกผ่านไปยัง  ประสาทสัมผัสของ
ร่างกายได้ และยังเป็นพื้นฐานสำคัญทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์ มีความฉลาดทางอารมณ์และยังเป็น
ศาสตร์ พื้นฐานท่ีสามารถนาไปประยุกต์ใช้ (ฐิติพัฒน์ โกเมนพรรณกุลม, 2554: 5)  
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 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่ได้ระบุเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เอาไว้ว่า การจัดการเรียนรู้ ต้องถือผู้เรียนเป็น
สำคัญ โดยผู้สอนจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในการทำกิจกรรม และการทำงานซึ่งจะนำไปสู่การ
พัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เสริมสร้างคุณลักษณะ ดี เก่ง และมีสุข โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนได้
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ท่ีกล่าวถึง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้และได้กล่าวถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระท่ีช่วย
พัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ช่ืนชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมี
คุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม ตลอดจนการนำไปสู่การพัฒนาส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง อันเป็น
พื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้  การเรียนรู้ศิลปะมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ
ในการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล ฝึกการรับรู้ การสังเกตที่ละเอียดอ่อนอันนำไปสู่ความรัก เห็นคุณค่าและเกิด
ความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะและสิ่งรอบตัว พัฒนาเจตคติ สมาธิ รสนิยมส่วนตัว มีทักษะ กระบวนการ 
วิธีการแสดงออก การคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงบทบาทของศิลปกรรมในสังคม ในบริบท
ของการสะท้อนวัฒนธรรมทั้งของตนเองและวัฒนธรรมอื่น ช่วยให้มุมมองและเข้าใจโลกทัศน์ที่กว้างไกล 
ช่วยเสริมความรู้ความเข้าใจมโนทัศน์ด้านอื่น ๆ สะท้อนให้เห็นมุมมองของชีวิต สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การปกครอง และความเชื่อความศรัทธาทางศาสนา ด้วยลักษณะธรรมชาติของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เทคนิค วิธีการทำงาน ตลอดจนการเปิดโอกาสให้แสดงออกอย่างอิสระ ทำให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนให้คิดริเริ่มสร้างสรรค์ ดัดแปลง จินตนาการ มีสุนทรียภาพและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย
และสากล ช่วยให้มีจิตใจงดงาม มีสมาธิ มีความสมดุลระหว่างกายและจิตใจ อันเป็นรากฐานของการพัฒนา
ชีวิตที่สมบูรณ์ ดังนั้นกิจกรรมศิลปะสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนโดยตรงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง และแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ สามารถค้นพบศักยภาพของตนเองอันเป็นรากฐานในการศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพได้ (กรมวิชาการ, 2544: 2)  
 สำหรับการเรียนการสอนในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะสาระดนตรี ซึ ่งมีความจำเป็นและมี
ความสำคัญต่อคุณภาพการเรียนของผู้เรียนเป็นอย่างมาก แต่ด้วยเหตุผลการเรียนการสอนดนตรีในโรงเรียน  
มักไม่เป็นที่นิยมเพราะ เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ต้องเรียนกันแบบตัวต่อตัว ใช้ทั้งความมุ่งมานะ อดทนต่อ
การฝึกทักษะ และต้องมีครูผู้สอนท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะเครื่องดนตรี การสอนศิลปะทุกสาขาจำเป็นต้อง
เน้นการฝึกทักษะให้ชำนาญเพื่อให้เกิดสุนทรียรส ซึ่งต้องให้นักเรียนได้ฝึกซ้อมเพิ่มเติมด้วยตนเอง  ปัญหา
ของการเรียน และการเล่นดนตรีคือ ผู้เรียนไม่มีความชอบ เวลาฝึกไม่เพียงพอ ดนตรีต้องอาศัยการอ่านโน้ต 
ดังนั้นครูต้องหาวิธีให้ผู้เรียนฝึกให้มาก ๆ สามารถเล่นด้วยตัวเองได้ขณะท่ีไม่มีครูฝึก 
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 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงคิดสร้างชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียนขึ้นมาเพื่อช่วยให้
นักเรียนได้ใช้ฝึกเล่นเมโลเดียนด้วยตนเอง เนื่องจากชุดฝึกทักษะมีประโยชน์และช่วยให้นักเรียนเกิดทกัษะ
ทางการเรียนท่ีดี ทำให้นักเรียนได้เรียนท้ังด้านความรู้และปฏิบัติเพื่อนำไปสู่คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (จารี  
สุขบุญสังข์, 2553: 2-5) ได้กล่าวถึงกฎของการฝึกหัดตามทฤษฎีของธอร์นไดค์ (Thorndike) และการ
ทดลองของวัตสัน (Watson) ว่าส่ิงใดก็ตามท่ีมีการฝึกหัด หรือกระทำบ่อย ๆ ย่อมทำให้เกิดความคล่องแคล่ว 
และ (ประสาท อิศรปรีดา, 2538: 217-219) ยังได้สรุปในกฎการเรียนรู้ตามผลการทดลองของธอร์นไดค์ ไว้
ว่า การฝึกหัด หมายถึง การท่ีผู้เรียนได้ฝึกหัดหรือกระทำซ้ำ ๆ บ่อย ๆ ย่อมจะทำให้เกิดความเข้าใจต่อส่ิงท่ี
จะเรียนการตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอย่อมทำให้เกิดทักษะ เมื่อได้เริ่มเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว
นำไปทำเป็นประจำก็จะทำให้ความรู้อยู่ถาวรและไม่ลืม 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อสร้างชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 4 โรงเรียน 
วัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา  
ปีท่ี 4 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี 
 
การดำเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 4 ที่กำลังศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา  2562 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) จังหวัด ชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีจำนวนท้ังส้ิน 32 คน 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ 
         1 . ชุดการฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียน  สำหรับนักเร ียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่  4 โรงเร ียน 
วัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี 
    ผู้วิจัยสร้างชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียนสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่ 4  โรงเรียน 
วัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี ตามข้ันตอน ดังนี้ 
    1) ศึกษารายละเอียดว่าด้วยทฤษฎีและ หลักการ เกี ่ยวกับการสร้างชุดการสอน วิเคราะห์
จุดประสงค์และเนื้อหาจากหนังสือและเทคนิคการสอนท่ีเกี่ยวข้อง      
    2) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รวมทั้งวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อให้เห็นถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อวางแผนการสร้างชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียน ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
    3) สร้างชุดการสอนเล่นเมโลเดียนสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดผาสุการาม 
(สุวรรณวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
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        แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 1 เรื่อง มารู้จักเมโลเดียน เวลา 4 ชั่วโมง สาระการเรียนรู้ ประวัติ 
ความเป็นมาของเมโลเดียน ท่าทางการจับเมโลเดีย และวิธีการดูแลรักษาเมโลเดียน 
       แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เล่นเมโลเดียนอย่างไรให้สนุก เวลา 6 ชั่วโมง สาระการเรียนรู้ 
เทคนิคการหายใจ ตำแหน่งเสียงโน้ตของเมโลเดียน ความสัมพันธ์ระหว่างโน้ตบนลิ่มนิ้วกับโน้ตบนบรรทัด  
5 เส้น การวางนิ้วมือขวา การอ่านโน้ต C D E F G การฝึกวางนิ้วมือขวา และการอ่านโน้ตบันไดเสียง C 
Major 
       แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  3 บรรเลงเมโลเดียนแสนสนุก  เวลา 5 ชั่วโมง สาระการเรียนรู้ 
บรรเลงบทเพลงทั ้งหมด 3 บทเพลง 1) Ode to joy 2) Happy Birthday 3) When The Saints Go 
Marching In  
    ในแต่ละชุดการสอนนั้น จะประกอบไปด้วย เนื้อหา แบบฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียนและ
แผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบท่ีโรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 กำหนด ได้แก่ สาระสำคัญ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ช้ินงาน/หลักฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล วัสดุอุปกรณ์/
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ และบันทึกหลังการสอน 
 4) นำชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียนท่ีสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความเหมาะสมของชุดการสอนในด้านเป้าหมาย จุดประสงค์ของกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ สื่อการเรียนและแหล่งเรียนรู้ หลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากการแนะนำของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม 
 5) นำชุดชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียนท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ 
ของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตร 2) ผู้เช่ียวชาญด้านการสอน  
3) ผู้เชี ่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมการเรียนการสอนพร้อมท้ังข้อแนะนำมาปรับปรุงแก้ไขโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 

  เห็นว่าสอดคล้อง          ให้คะแนน   +1 
  ไม่แน่ใจ                     ให้คะแนน    0 
  เห็นว่าไม่สอดคล้อง       ให้คะแนน  -1 
 

    หลังจากนั้นนำค่าท่ีได้มาคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item - Objective Congruence 
Index หรือ IOC) ของเนื้อหา และพบว่า มีค่าต้ังแต่ 0.5  ขึ้นไป 
 6) นำชุดการสอนที่ปรับปรุงไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหัวโกรก 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ท่ีไม่ใช่ประชากรของการวิจัยโดยทดสอบซึ่งมี 
3 ขั้นตอน (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2551: 496-497) ดังนี้ 
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      6.1 การทดลองหาประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (1:1) ผู้วิจัยได้ศึกษานักเรียน จำนวน 3 คน ซึ่งเป็น
นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อ่อน ปานกลาง และเก่งตามลำดับท่ีไม่ใช่ประชากรของการวิจัยโดยให้
เรียนจากชุดการฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียน 1 คนต่อ 1 ชุดการฝึก โดยแยกให้เรียนอิสระ ให้เรียน 1 ชุดใช้
เวลาเรียนชุดละ 2 ชั่วโมงเป็นเวลา 5 วัน ในขณะทดลองให้ครูผู ้สอนสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของ
นักเรียนเพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาพิจารณา ของความเหมาะสมของกิจกรรมที่ใช้ในชุดการฝึกเพื่อ
นำไปปรับปรุงแก้ไขชุดการฝึกเพื่อเตรียมนำไปทดลองครั้งต่อไป 
    6.2 การทดลองหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มย่อย ผู้วิจัยนำชุดการฝึกไปปรับปรุงและนำมาใช้
ทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1 ท่ีไม่ใช่ประชากรของการวิจัย จำนวน 9 คน และไม่เคยเรียนจากชุดการฝึกนี้มาก่อนและได้รับ
การคัดเลือกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีนักเรียนท่ีอยู่ในระดับเก่ง ปานกลาง  และระดับอ่อนคละกัน
และนำมาจัดการสอนกับกลุ่มทดลอง ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลในการหาประสิทธิภาพระหว่าง
เรียน (E1) ของแต่ละชุด พบว่า อยู่ระหว่าง 80-85 และประสิทธิภาพหลังเรียน (E2) ของแต่ละชุดอยู่ระหว่าง 
78-87 เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกำหนดโดยวิเคราะห์ในชุดท่ีต่ำกว่ามาตรฐาน 
    6.3 การทดลองหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มใหญ่ (1:37) หลังจากทำการทดลองกับกลุ่มย่อยแล้ว 
ผู้วิจัยได้ทำการปรับปรุงสื ่อและกิจกรรมทั้งหมดและขยายผลการทดลองชุดการสอนให้มีสื ่อการเรียน
เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนท่ีจะทำการทดลองกับประชากรของการวิจัยต่อไป 
     6.4 จัดพิมพ์ชุดการฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียนและนำชุดการฝึกที ่ได้นำไปทดลองใช้กับ
ประชากรของการวิจัยนี้ต่อไป 
 2. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนดนตรีโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียน
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยสร้าง
ตามข้ันตอน ดังนี้ 
    2.1 ศึกษาการสร้างแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนวิชาดนตรีจากเอกสาร 
งานวิจัย และศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
2560)  
    2.2 วิเคราะห์จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรยีน
วิชาดนตรี 
    2.3 สร้างแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาดนตรี 1 ชุด จำนวน 10 ข้อ โดย
สร้างแบบมาตรวัดของลิเคอร์ท 5 ระดับ (Likert’s 5 rating scales) คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด ซึ่งมีการแปลความหมายตามเกณฑ์ของบุญชม  
ศรีสะอาด (2545: 98) กำหนดเกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน ดังนี้ 
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คะแนนเฉลี่ย การแปลความหมาย 
4.50 - 5.00 เห็นด้วยมากท่ีสุด 
3.50 - 4.49 เห็นด้วยมาก 
2.50 - 3.49 เห็นด้วยปานกลาง 
1.50 - 2.49 เห็นด้วยน้อย 
1.00 - 1.49 เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

                  
    2.4 นำชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียนที่สร้างขึ ้นเสนอต่ออาจารย์ที ่ปรึกษาสารนิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของชุดการสอนในด้านเป้าหมาย 
    2.5 นำแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนวิชาดนตรีเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
สารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของแบบสอบถามเพื่อความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนวิชา
ดนตรีในด้านครอบคลุมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและนำมาปรับปรุงแก้ไข 
    2.6 นำแบบสอบถามเพื่อความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนวิชาดนตรีที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย จำนวน 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในด้านเนื้อหา  
และจุดประสงค์ของข้อคำถาม พร้อมท้ังข้อแนะนำมาปรับปรุงแก้ไข โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 
  เห็นว่าสอดคล้อง          ให้คะแนน   +1 
  ไม่แน่ใจ                 ให้คะแนน    0 
  เห็นว่าไม่สอดคล้อง         ให้คะแนน   -1 
 
         หลังจากนั้น นำค่าที่ได้มาคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item-Objective Congruence 
หรือ IOC) พบว่า คะแนนความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาและจุดประสงค์ของข้อคำถามมีค่าเท่ากับ 0.5  
ขึ้นไป และนำแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาดนตรีมาปรับปรุงตามท่ี
ผู้เช่ียวชาญให้คำแนะนำ 
     2.7 นำแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนวิชาดนตรีท่ีได้ไปทดสอบกับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  
เขต 1 ท่ีไม่ใช่ประชากรของการวิจัย จำนวน 30 คน แล้วนำแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจมาตรวจสอบ 
     2.8 คำนวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเพื่อความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนวิชาดนตรี 
มาทำการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) โดยเป็นการตรวจสอบท้ังฉบับ ค่าท่ีได้เท่ากับ .85 
     2.9 จัดพิมพ์แบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนวิชาดนตรีนำไปทดลองกับ
ประชากรของการวิจัยนี้ต่อไป 
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             1) ทำหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีถึงผู้อำนวยการโรงเรียน 
วัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เพื่อขออนุญาต
เก็บข้อมูลเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยและทดลองใช้ชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียนสำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี หน่วยที่ 3 เรื่อง “บรรเลง 
เมโลเดียนแสนสนุก”  
           2) ผู้วิจัยชี้แจ้งให้นักเรียนทราบถึงวัตถุประสงค์และบทบาทหน้าที่ของนักเรียนในระหว่าง
การเรียนดนตรี และให้นักเรียนตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนวิชาดนตรีกอ่น
การทดลองสอนด้วยชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 4  โรงเรียน 
วัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี 
              3) ผู้วิจัยดำเนินการสอนกลุ่มประชากรที่ศึกษาด้วยตนเองตามชุดฝึกทักษะการเล่นเม
โลเดียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี
หน่วยที่ 3 เรื่อง “บรรเลงเมโลเดียนแสนสนุก” ใช้เวลาในการสอนจำนวนทั้งสิ้น 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 
ช่ัวโมง รวมทั้งส้ิน 15 ช่ัวโมง ผู้วิจัยให้นักเรียนทำแบบทดสอบประจำบทเรียนแต่ละบทเรียนและบันทึกผล
การสอบในทุกบทเรียน 
              4) เมื่อส้ินสุดการทดลองสอนตามกำหนด  ผู้วิจัยทำการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบ
ชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียนและแบบสอบถามเพื่อความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาดนตรี  
แล้วจดบันทึกผลการสอบเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล 
           5) นำคะแนนท่ีเก็บรวบรวมได้จากชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียนและแบบสอบถามเพื่อวัด
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนวิชาดนตรีมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ 
 3. การสร้างชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 4 โรงเรียน 
วัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยได้สร้างตามข้ันตอน ดังนี้ 
              1) ศึกษาชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น  
และศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)  
ตามตัวชี้วัดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ในหน่วยการเรียน “มารู้จักเมโลเดียน” 
     2) วิเคราะห์เนื ้อหา และจุดประสงค์ของเนื้อหาในคำอธิบายของหลักสูตรเพื่อจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม 
           3) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 5 ชุด ชุดละ 20 ข้อ ท่ีเป็นแบบทดสอบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก และแบบทดสอบการปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้และครอบคลุม
เนื้อหาในแต่ละตอนของชุดการสอน 
    4) นำชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียนที ่สร้างขึ ้นเสนอต่ออาจารย์ที ่ปรึกษาสารนิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของชุดการสอนในด้านเป้าหมาย 
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    5) นำแบบทดสอบชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี ่ยวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพของเคร ื ่องมือว ิจัย จำนวน  3 ท่าน เพ ื ่อตรวจสอบความถูกต้องในด้านเนื ้อหา  
และวัตถุประสงค์ของข้อสอบแต่ละข้อ พร้อมท้ังข้อแนะนำมาปรับปรุงแก้ไขโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 
  เห็นว่าสอดคล้อง          ให้คะแนน   +1 
  ไม่แน่ใจ             ให้คะแนน     0 
  เห็นว่าไม่สอดคล้อง        ให้คะแนน    -1 
 
        หลังจากน ั ้น ค ่าท ี ่ ได ้ นำมาคำนวณหาค่าดัชน ีความสอดคล้อง (Item - Objective 
Congruence หรือ IOC) พบว่า คะแนนความเหมาะสมของเนื้อหา มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปและแบบทดสอบ
ชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียนมาปรับปรุงตามท่ีผู้เช่ียวชาญให้คำแนะนำ 
    6) นำแบบทดสอบชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียนไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ที่ไม่ใช่ประชากรของการวิจัย 
จำนวน 32 คน แล้วนำแบบทดสอบชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียนมาตรวจสอบให้คะแนน 
    7) วิเคราะห์แบบทดสอบชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียนมาหาค่าอำนาจจำแนกและความยาก
ง่ายเกณฑ์ความยากง่ายที่ยอมรับได้โดยนำมาจัดเรียงลำดับมากมากสุดไปหาน้อยสุด โดยแบ่งผู้มีคะแนน
สูงสุด 25% และต่ำสุดออกมา 25% เพื่อนำมาใช้สูตรอย่างง่าย มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.40 - 0.75 
และมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไปมาใช้เป็นแบบทดสอบชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียน จำนวน 5 ชุด 
    8) คำนวณหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียนท่ีทำการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงแล้ว มาทำการหาค่าความเชื่อมั ่นโดยใช้สูตร KR-20 (Kuder -Richardson) โดยเป็นการ
ตรวจสอบท้ังฉบับ ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.76 
    9) จัดพิมพ์ชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียนเพื่อนำไปใช้กับประชากรของการวิจัยต่อไป  
 
ผลการวิจัย  
 ตอนท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพชุดทักษะการเล่นเมโลเดียน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
4 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี พบว่าประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการเล่นเม
โลเดียน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี ใน
ขั้นการทดสอบรายบุคคลมีประสิทธิภาพที่ 78.89/85.0 พบว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถทำ
คะแนนระหว่างเรียน ได้ค่าคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 78.89 และเมื่อนักเรียนได้เรียนตามเนื้อหาสาระของ
ชุดทักษะการเล่นเมโลเดียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยา
คาร) จังหวัดชลบุรี จนครบทุกชุด สามารถทำคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยคิดเป็ น 
ร้อยละ 85.0 
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ในขั้นทดสอบกลุ่มย่อยมีประสิทธิภาพท่ี 71.5/79.5 พบว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถทำ
คะแนนระหว่างเรียน ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 71.5 และเมื่อนักเรียนได้เรียนตามเนื้อหาสาระ 
ของชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียน สำหรับนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4 โรงเรียนวัดผาสุการาม  
(สุวรรณวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี ครบทุกชุด สามารถทำคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย
คิดเป็นร้อยละ 79.5 และในขั้นนำไปใช้จริงมีประสิทธิภาพที่ 80.73/85.78 พบว่า นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจสามารถทำคะแนนระหว่างเรียน ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80.73 และเมื่อนักเรียนได้เรียน
ตามเนื้อหาสาระของชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดผาสุ
การาม (สุวรรณวิทยา-คาร) จังหวัดชลบุรี ครบทุกชุด สามารถทำคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน ได้ค่า
คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 85.78 ตอนที่ 2 ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการเล่นเม
โลเดียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี  
พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
4 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจ -มาก และเมื่อ
เปรียบเทียบรายข้อพบว่า นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น การจัดเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน  ครูให้
คำปรึกษา แนะนำ ดูแลนักเรียนในการเรียนรู้อย่างท่ัวถึง ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้ มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับดีมาก และความยากง่ายของ
เนื้อหาเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน การประเมินผลครอบคลุมเนื้อหาของบทเรียนนักเรียนทราบ
ผลการเรียนรู้ของตนเอง ครูชี้แจงกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจอย่างชัดเจน เนื้อหาเรียงลำดับจาก
ง่ายไปสู่ยาก นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับดี 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1.ชุดทักษะการเล่นเมโลเดียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 4 โรงเรียนวัดผาสุการาม  
(สุวรรณวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี ให้มีประสิทธิภาพ 80.73/85.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดทักษะการเล่นเมโลเดียน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก และเมื่อ
เปรียบเทียบรายข้อพบว่า นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น การจัดเนื้อหาเหมาะสมกับเวลา เรียน ครูให้
คำปรึกษา แนะนำ ดูแลนักเรียนในการเรียนรู้อย่างท่ัวถึง  ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้ มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับดีมาก และความยากง่ายของ
เนื้อหาเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน การประเมินผลครอบคลุมเนื้อหาของบทเรียนนักเรียนทราบ
ผลการเรียนรู้ของตนเอง ครูชี ้แจงกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจอย่างชัดเจน เนื้อหาเรียงลำดับ 
จากง่ายไปสู่ยาก นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับดี 
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อภิปรายผล 
 จากการวิจัยการสร้างชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 4 
โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี ในครั้งนี้ ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ทั ้งหมด เนื่องจากในการสร้างชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 4 
โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี ผู ้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี ่ยวข้อง แนวคิด ทฤษฎีในการสร้าง การใช้นวัตกรรมหรือสื่อการสอนต่าง ๆ ที ่เหมาะสม รวมถึง
กระบวนการสร้าง การทดลองใช้และตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ถูกต้องเป็นระบบ
ตามหลักวิชาการ ก่อนนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งในที่นี้มีประเด็นที่ควร
พิจารณา ดังนี้ 
 1. ชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดผาสุการาม 
(สุวรรณวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี ให้มีประสิทธิภาพ 80.73/85.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 แสดงว่า 
เมื่อนักเรียนเรียนด้วยชุดทักษะการเล่นเมโลเดียน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดผาสุกา
ราม (สุวรรณวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
สามารถทำคะแนนระหว่างเรียน ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80.73 และเมื่อนักเรียนได้เรียนตาม
เนื้อหาสาระของชุดทักษะการเล่นเมโลเดียน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดผาสุการาม 
(สุวรรณวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี จนครบทุกชุด สามารถทำคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน ได้ค่าคะแนน
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 85.78 ชุดทักษะการเล่นเมโลเดียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน 
วัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี ให้มีประสิทธิภาพ 80.73/85.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 ท่ีกำหนดไว้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ รุ่งทวี ชูศรีทอง (2558: 65-67) พบว่าชุดฝึกทักษะ เรื่อง
รำวงมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองพอก
วิทยายน จังหวัดกาฬสินธุ์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.17/81.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เยาวรินทร์ 
อ่วมพ่วง (2558: 70-75) พบว่า ชุดฝึกทักษะการวิเคราะห์เรื ่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาป่ีท่ี 2 ท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.17/84.73 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ตั้งไว้ อินทุกา ขันธรักษา (2558: 47-51) พบว่า ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาพฉาย 
วิชางานเขียนแบบ 1 ง 20221 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
84.56/86.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ท่ีกำหนดไว้ 
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนที ่มีต ่อชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียน สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที ่ 4 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.34 อาจเนื่องมาจากว่ากระบวนการสร้างชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียน สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที ่ 4 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี มีกระบวนการสร้างที่เป็น
ระบบถูกต้องตามหลักวิชาการ มีคุณภาพ สามารถส่งเสริม กระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนได้ตรงประเด็นท่ี
นักเรียนต้องการ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายข้ึน การจัดเนื้อหาเหมาะสมกับเวลา
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เรียน  ครูให้คำปรึกษา แนะนำ ดูแลนักเรียนในการเรียนรู้อย่างทั่วถึง  ครูส่งเสริมให้ นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
และความยากง่ายของเนื้อหาเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน การประเมินผลครอบคลุมเนื้อหาของ
บทเรียนนักเรียนทราบผลการเรียนรู้ของตนเอง ครูชี้แจงกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจอย่างชัดเจน 
เนื้อหาเรียงลำดับจากง่ายไปสู่ยาก นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับดี เนื่องด้วยกระบวนการสร้างชุดฝึก
ทักษะ พิจารณาตามหลักการ ทฤษฎีการเรียนรู้ เนื ้อหาสาระและระยะเวลาที่เหมาะสมในการเรียนรู้ 
ประกอบกับการจัดการเรียนรู้ท่ีต่างมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ง่ายต่อการเข้าใจ สอดคล้องกับ
การศึกษาของจีระภา พุดพิลา (2556) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแผนพัฒนาการสอน กลุ่ม
สาระการงานพื้นฐานอาชีพ เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์จากกก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ธัญชนก ภาคเดียว 
(2558: 60-64) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบรายบุคคล เรื่อง ฉัน
รักงานประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิมล
วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.13 รุ่งทวี ชูศรีทอง (2558: 64-65) พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดฝึกทักษะ เรื่องรำ
วงมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ 
              1.1 ข้อสังเกตจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียน สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 4 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี ควรจัดกิจกรรมเรียนรู้ 
ควบคู่กับส่ือการสอนอื่น ๆ เพื่อให้ผลการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
              1.2 ครูผู้สอนควรช้ีแจงวิธีการใช้ชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 4 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี แก่นักเรียนโดยละเอียด เพื่อให้สามารถทำ
กิจกรรมตามชุดฝึกทักษะได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีก 
              1.3 ควรมีการส่งเสร ิมและพัฒนาชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียน สำหรับนักเร ียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี ในเนื้อหาด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม 
เพื่อเป็นการพัฒนาท้ังทางด้านผู้สอน และผู้เรียน 
              1.4 ก่อนการใช้ชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
วัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี ควรมีการสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนการเสริมแรงทางบวกที่จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อ
การเรียน 
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              1.5 ในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมในการใช้ชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียน สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี ควรยืดหยุ่นได้ ครูผู้สอนควร
พิจารณาเป็นกรณีไป เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน 
          2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
              2.1 ควรสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะ ท่ีมีความหลากหลาย ทันสมัย และน่าสนใจ 
              2.2 ควรศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยอิทธิพลที่มีต่อการใช้สื ่อประเภทต่าง ๆ เชิงลึกและวิเคราะห์
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในเชิงลึก 
              2.3 ควรมีการเปรียบเทียบการสอนแบบปกติ และการสอนด้วยชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดยีน 
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี เพิ่มขึ้นด้วย 
เพื่อให้ได้เห็นถึงข้อมูลด้านประสิทธิภาพของชุดฝึกขึ้นไปอีก 
 
เอกสารและสิ่งอ้างอิง 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2544). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2554. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้า และพัสดุภัณฑ์.  

จารี สุขบุญสังข์. (2553). ผลการใช้ชุดฝึกทักษะการเล่นไวโอลินสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4. บัณฑิต
วิทยาลัย เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จีระภา พุดพิลา. (2546). การพัฒนาแผนการสอนกลุ่มการงานและพืน้ฐานอาชีพ เร่ือง การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5. การศึกษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน). 
มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ถ่ายเอกสาร. 

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2556). การทดสอบประสิทธิภาพส่ือหรือชุดการสอน. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์
วิจยั. 5(1), 7-20. 

ฐิติพัฒน์ โกเมนพรรณกุล. (2554). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาปฏิบัติกีตาร์ 1 ที่มี
ต่อทักษะการปฏิบัติทางดนตรี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. 

บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งท่ี 7. กรุงเทพมหานคร. สุวีริยาสาส์น. 
ประสาท อิศรปรีดา. (2538). สารัตถะจิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: นำอักษร. 
เยาวรินทร์ อ่วมพ่วง. (2558). สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2. การบริหารการศึกษา. ราชบุรี: 
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง. 

 



38  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2564 

 
 

การพัฒนาทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย โดยใช้ชุดฝึกสะกดคำของนักเรียนระดับ 
ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 

Development of Thai Writing Skills by Using Writing Exercises for Student At  
A Vocational Certificate Level Machine Shop Mechanics  

Sector Rajasitharam Technical College 
 

อุไรรัตน์ ประสาร 
Urairat Prasan 

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 
Rajasitharam Technical College 
e-mail: urairatpra@gmail.com 

Received: January, 13 2021 
Revised: February, 12 2021 

Accepted: February, 14 2021 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื ่อ 1) พัฒนาทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนระดับช้ัน 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 2) ศึกษาเจตคติของนักเรียนระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ท่ีมีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย 
โดยใช้ชุดฝึกสะกดคำ กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างกล
โรงงานของวิทยาลัยราชสิทธาราม จำนวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนทักษะการเขียนวิชา
ภาษาไทยโดยใช้ชุดฝึกสะกดคำภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างกล
โรงงาน วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่อง “การเขียน

สะกดคำ” และแบบสอบถามวัดเจตคติ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ชุดฝึกสะกดคำ ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างกล
โรงงาน วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม มีประสิทธิภาพ 85.24/85.94 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80  
2) นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม มีเจตคติต่อ
การเรียนวิชาภาษาไทย โดยใช้ชุดฝึกสะกดคำ ในภาพรวม อยู่ในระดับดี 
 

คำสำคัญ: ชุดฝึกสะกดคำ, เจตคติ 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were to 1) Develop writing skills in Thai language for 
students in grade level vocational certificate Factory Mechanic Department Ratchasittharam 
Technical College under the Office of  Vocational Education Committee to be efficient at 
80/80 criteria and 2) examine the attitude of students in grade level vocational certificate 
Factory Mechanic Department Ratchasittharam Technical College towards learning Thai 
language  using  the developed word - spelling practice sets. The study sample were 30 
students in grade level vocational certificate Factory Mechanic Department Ratchasittharam 
Technical College.  The research instruments were 1) Thai language skill developing plans 
for practicing Thai word-spelling for students in grade level vocational certificate Factory 
Mechanic Department Ratchasittharam Technical College, a Thai language learning 
achievement test on “Word-Spelling” and a questionnaire on attitude.  The statistics used 

for analyzing the collected data were percentage, mean ( X ) and standard deviation (S.D.). 
  The research results revealed that 1) the efficiency of the word - spelling practice 
sets for students in grade level vocational certificate Factory Mechanic Department 
Ratchasittharam Technical College was at 8 5. 2 4 / 8 5 . 94  which was higher than the 80/80 
criteria determined  and 2) the attitude towards learning Thai language using word - spelling 
practice sets of students in grade level vocational certificate Factory Mechanic Department 
Ratchasittharam Technical College was  overall at good level. 
 

Keywords: Word-Spelling Practice Sets, Attitude 

 
บทนำ 
 ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่าง  ๆ  ทําให้การติดต่อสื่อสารสะดวกรวดเร็วขึ้น  
แต่กลับทำให้การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนเปลี่ยนไปจากเดิมหากไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข อย่างเช่น 
สถานการณ์การใช้ภาษาไทย ปัจจุบัน พบว่า  คนไทยใช้ภาษาไทยผิดพลาดมากขึ้น  สำหรับการเรียนการ
สอนในโรงเรียน พบว่า นักเรียนส่วนมากไม่ชอบเรียนภาษาไทย เพราะครูไม่ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ไม่ใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลายและกิจกรรมการเรียนการสอนไม่น่าสนใจท่ีจะจูงใจในนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ผลที่เกิดขึ้น คือ นักเรียนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการ
เรียนภาษาไทย และยังมีความคิดท่ีว่าว่าภาษาไทยไม่มีความสําคัญ อีกท้ังยังรู้สึกว่าภาษาไทยเป็นวิชาท่ียาก
เน้นการท่องจํามากเกินไป ยิ่งถ้าหากได้คะแนนน้อย ก็ยิ่งขาดกําลังใจในการเรียนอันที่จริง ภาษาไทยเป็น
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ภาษาประจำชาติและแสดงถึงวัฒนธรรมของชาติที ่คนไทยต้องอนุรักษ์ เป็นมรดกของประเทศไทย  
การจัดการศึกษาในโรงเรียน ควรส่งเสริมให้นักเรียนเขียน สะกดคำ และใช้ภาษาไทย ให้ถูกต้องตาม 
หลักภาษาไทย  
 การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาตามหลักสูตรของคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา มีโครงสร้าง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2562 กำหนดไว้ว่า หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์ประกอบไปด้วยสมรรถนะ
ทั่วไป เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต และสมรรถนะหลักเพื่อเป็นพื้นฐานที่สัมพันธ์กับวิชาชีพในด้านการ
สื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในตนเอง ผู้อื ่นและสังคม 
สามารถบูรณาการความรู้ได้อย่างเป็นระบบนำไปใช้ในชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขซึ่งในหมวด
วิชาพื้นฐานประยุกต์นี้ รวมไปถึงหมวดวิชาภาษาไทยด้วย โดยวิชาภาษาไทยสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 1 นั้น นักเรียนต้องเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการงานอาชีพ เน้นการใช้ถ้อยคำ ในการสื่อสาร
และ การเขียนประโยคเพื่อการส่ือสาร เพื่อให้ใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
จากคำอธิบายรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ พบว่า มีทักษะการใช้ภาษาไทยที่การเรียนการสอนภาษาไทย
ต้องให้ความสำคัญ คือ การเขียนเพื่อการสื่อสาร การเขียนเพื่อแสดงทรรศนะ การเขียนเพื่อการบันทึกท่ี
จำเป็นในงานอาชีพและ การเขียนโน้มน้าวใจ รวมทั้งการเขียนบทประพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ มีการ
ฝึกปฏิบัติให้การใช้ภาษาไทยถูกต้องเพื่อนำไปใช้ในงานอาชีพของตนเองในอนาคต 

เนื่องการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา มักให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้รายวิชา
ด้านวิชาชีพเป็นลำดับท่ีหนึ่ง ผู้เรียนจึงไม่ให้ความสนใจในการเรียนวิชาด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
อย่างวิชาภาษาไทย จากประสบการณ์ของผู้วิจัยท่ีเป็นครูสอนภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ วิทยาลัยราชสิทธาราม พบว่า นักศึกษาส่วนมากอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ นักศึกษามีความบกพร่อง
ด้านการเขียนสะกดคำภาษาไทย และจากการประเมินผลการเรียนรู ้ว ิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยราชสิทธาราม ประจำปีการศึกษา 2560 พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนภาษาไทยในระดับพอใช้ถึงดี คิดเป็นร้อยละ 65 (สำนักวิชาการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม, 2560) 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อหาวิธีปรับปรุงและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย และพบว่า 
วิธีหนึ่งในการช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกฝนทักษะการเรียนและที่สำคัญ สามารถฝึกฝนทักษะการเรียนดว้ย
ตนเองในขณะท่ีไม่มีครูสอน คือ การใช้แบบฝึกทักษะซึ่งหมายถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนประเภทหนึ่งอัน
ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจที่จะนําไปใช้เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อจะได้
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ ให้เกิดความคล่องแคล่วมีความชํานาญ ตลอดจนเกิดความแม่นยํา 
ซึ่งเป็นไปโดยอัตโนมัติ ด้วยการทบทวนเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ ท่ีได้เรียนไปแล้วอย่างมีทิศทาง (อารีย์  
วาศน์อำนวย, 2545: 48) การสร้างแบบฝึกทักษะภาษาไทยน่าจะช่วยให้นักเรียนในความดูแลของผู้วิจยัได้
ฝึกฝนการใช้ภาษาไทยและทบทวนบทเรียนภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตนได้อย่างเกิดประสิทธิผล 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย โดยใช้ชุดฝึกสะกดคำ ของนักเรียน
ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เพื่อส่งเสริมการเรียน
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วิชาภาษาไทยอันจะทำให้นักศึกษาได้ปรับปรุงพัฒนาการเรียนให้มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  
และเพื่อให้สามารถใช้ภาษาท่ีถูกต้องเพื่อการงานอาชีพในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนก
ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพ ื ่อศึกษาเจตคติของนักเร ียนระดับชั ้นประกาศนียบัตรว ิชาชีพ แผนกช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ท่ีมีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใช้ชุดฝึกสะกดคำ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น  
 
การดำเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างกลโรงงาน  
ของวิทยาลัยราชสิทธาราม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
จำนวน 8 ห้อง 240 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยนี้ ได้มาจากการสุ ่มตัวอย่าง แบบอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) มาจากประชากรจำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน จำนวนท้ังส้ิน 30 คน 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้คือ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื ่องการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนระดับชั้น แผนกช่างกลโรงงาน 
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ผู้วิจัยได้สร้างแผนการเรียนรู้ ตามข้ันตอนดังนี้ 
    1.1 ศึกษาหลักสูตรกลุ่มวิชาภาษาไทย ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
    1.2 ศึกษาหลักการสอน วิธีการสอนแบบต่างโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เพื่อคัดเลือกวิธ ีสอน  
เพื่อใช้กับนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง  
    1.3 วิเคราะห์เนื้อหาและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายปี เพื่อเขียนผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังสําหรับ
นักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
    1.4 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนสะกดคำสําหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ โดยใช้เวลาสอน 4 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง ซึ่งมีส่วนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่  
1) สาระสำคัญ 2) จุดประสงค์การเรียนรู้ 3) เนื ้อหาสาระการเรียนรู้ 4) กระบวนการจัดการเรียนรู้  
5) ส่ือการสอนและแหล่งเรียน และ 5) การวัดและประเมินผล  
       1.5 นําแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความถูกต้องของภาษา                                     
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    1.6 นำแผนการจัดการเรียนรู ้ที ่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอให้ผู ้เชี ่ยวชาญ 3 ท่าน ที่มีความ
ผู้เชี ่ยวชาญด้านหลักสูตร เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ ความตรงตามเนื้อหา โดยใช้แบบตรวจสอบ
ประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างคุณลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้ กับวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดการเรียนรู้ IOC (Index of Item Objective Congruence)    
    1.7 นำแผนการจัดการเรียนรู้ที ่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้ทดลองกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียน
ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาจำนวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย
เพื่อตรวจสอบถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหารสาระ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้และเวลาท่ีใช้ในการสอน 
 2. ชุดฝึกสะกดคำ ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
    2.1 ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกลุ่มวิชาภาษาไทย พุทธศักราช 2562 กลุ่มวิชา
ภาษาไทย 
    2.2 วิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับคำภาษาไทยท่ีเป็นคำท่ีมักเขียนผิด เช่น คำประวิสรรชนีย์ ท่ีมีไม้หัน
อากาศ และ รร คำท่ีมีตัวการันต์ และไม้ทัณฑฆาต คำพ้องเสียง คำท่ีใช้ ซ ทร น และ ณ 
    2.3 ศึกษาขั้นตอนการสร้างชุดฝึกสะกดคำ โดยอาศัยหลัการจิตวิทยา และทฤษฎีการเรียนรู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึกทักษะ 
    2.4 ดำเนินการสร้างชุดฝึกสะกดคำ จำนวน 1 ชุด   
     2.5 นำแบบชุดฝึกสะกดคำ เรื ่อง “การเขียนสะกดคำ” ที่สร้างขึ ้น เสนออาจารย์ที ่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและนำมาปรับปรุงแก้ไข 
     2.6 นำแบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ มาปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาและจุดประสงค์ของชุดฝึก
สะกดคำ (Index of Item Objective Congruence) IOC โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ค่า IOC มากกว่า 
0.67 ทุกข้อ 
    2.7 นำชุดฝึกสะกดคำ ซึ่งผ่านการประเมินคุณภาพ ที่ได้ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เช่ียวชาญ ไปหาประสิทธิภาพโดยใช้สูตรการหาค่า E1/E2 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื ่อง “การเขียนสะกดคำ” ผู้วิจัยสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่อง “การเขียนสะกดคำ” ตามข้ันตอนดังนี้ 
    3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบจากหนังสือการวิจัยเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง) (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2545: 53-80)   
     3.2 ศึกษาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกลุ่มวิชาภาษาไทย พุทธศักราช 2556 กลุ่มวิชา
ภาษาไทย และคู่มือครูกลุ่มวิชาภาษาไทย คู่มือการวัดผลและ ประเมินผล 
    3.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดและเนื้อหาสร้างแบบทดสอบให้ครอบคลุม ซึ่งเป็น
แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวมทั้งส้ิน 60 คะแนน 
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นำแบบทดสอบเสนอผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบเพื่อขอข้อเสนอแนะ แล้วนำไปปรับปรุงแก้ไข จากนั้นนำเสนอ
ผู้เช่ียวชาญอีกครั้งเพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับตัวชี้วัด   
     3.4 วิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับตัวชี้วัด โดยใช้สูตร IOC (Index of 
Objective Congruence) ได้ค่า IOC มากกว่า 0.67 ทุกข้อ 
    3.5 นำแบบทดสอบที่ได้รับการตรวจเชิงเนื ้อหาแล้วไปทดลอง (Tryout) กับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย จำนวน 30 คน  
นำแบบทดสอบมาหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) แล้วเลือกแบบทดสอบท่ีมีค่าความยากง่าย
ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป เพียง 40 ข้อ สำหรับใช้เป็นแบบทดสอบ  
การหาค่าความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบการเขียนสะกดคำ โดยการวิเคราะห์เป็นราย
ข้อแล้วคำนวณหาค่า  ความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนก  ค่าความยากง่ายต้ั งแต่ 0.23-0.77 และค่า
อำนาจจำแนก ต้ังแต่ 0.23 ข้ึนไป 
    3.6 นำแบบทดสอบไปทดสอบเพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ตามสูตร KR 20 ของคูเดอร์ 
และราชาร์ดสัน (Kuder & Richarson) ได้ค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.87  
    3.7 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่อง “การเขียนสะกดคำ” ฉบับ
จริง และนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  1 ของ
วิทยาลัยราชสิทธาราม ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยต่อไป 
 4. แบบวัดเจตคติท่ีมีต่อการเรียนภาษาไทย  ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมี
ต่อการเรียนภาษาไทย ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
     4.1 ศึกษาเอกสารตำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติที่มีต่อการ
เรียนการสอน  
    4.2 ร่างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและนิยามคำศัพท์เฉพาะท่ีกำหนด 
    4.3 นำแบบสอบถามเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง 
    4.4 นำแบบสอบถามท่ีได้ไปให้ผู้เช่ียวชาญจำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่า IOC (Index of Item-objective Congruence) ถ้าพบว่าข้อ
คำถามมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ถือว่าเป็นข้อคำถามท่ีใช้ได้ 
    4.5 นำแบบสอบถามที่ได้ทำการปรับปรุงแก้ไข และนำไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรียน
ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย จำนวน 30 คน 
แล้วนำมาหาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha-Coefficient) ตามวิธีการของ Cronbach (Cronbach, 1990: 202-204) ได้ค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ
เท่ากับ 0.84 
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    4.6 นำแบบสอบถามที่ได้ไปจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แล้วนำไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างของการวิจัยต่อไป 
 
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกสะกดคำของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม โดยการหาคะแนนระหว่างเรียนและภายหลัง
จากการเรียนโดยใช้ชุดฝึกสะกดคำ  
 นักเรียนที่ได้ทดลองใช้ชุดฝึกสะกดคำ มีคะแนนระหว่างเรียนโดยใช้ชุดฝึกสะกดคำ (E1) เท่ากับ 
1,790 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.24 และคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังการทดลอง โดยรวม 1,547 คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ  85.94 
 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนโดยรวม 1,547 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.94 ชุดฝึกสะกด
ของของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม  
มีประสิทธิภาพ 84.27/85.94 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด 80/80 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เจตคติของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกช่างกลโรงงาน 
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ท่ีมีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใช้ชุดฝึกสะกดคำ  
 นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ท่ีเข้า
รับการทดลองมีเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใช้ชุดฝึกสะกดคำ ในภาพรวม อยู ่ในระดับดี  

( X = 4.44) 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 ชุดฝ ึกสะกดของของน ักเร ียนระด ับช ั ้นประกาศน ียบ ัตรว ิชาช ีพ แผนกช่างกลโรงงาน        
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม มีประสิทธิภาพ 84.27/85.94 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 นักเรียน
ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ีเข้ารับการทดลองมีเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใช้ชุดฝึกสะกด
คำ โดยอยู่ในระดับดี 
 
อภิปรายผล 
 1. สร้างชุดฝึกสะกดคำ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างกลโรงงาน 
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 
 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกสะกดคำ จากการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน 
พบว่าประสิทธิภาพของกระบวนการคิดเป็นร้อยละของคะแนน จากแบบทดสอบระหว่างเรียน (E1) คิดเป็น
ร้อยละ 85.90 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ คิดเป็นร้อยละของคะแนนที่นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผล
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สัมฤทธิ์หลังเรียน (E2) คิดเป็นร้อยละ 85.24 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนิดา  
เร ืองว ิเศษ (2550: 139) ได้ศ ึกษาเร ื ่องการพัฒนาทักษะการสะกดคำยาก โดยใช้แบบฝึกทักษะ  
และกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม เพื่อนช่วยเพื่อนกลุ่มวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบา้น
หัวหมู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 2 ผลการวิจัยพบว่าแบบฝึกทักษะการสะกดคำยาก
โดยใช้กระบวนการเรียนรู ้แบบกลุ ่มเพื ่อนช่วยเพื ่อน  กลุ ่มวิชาภาษาไทย ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3  
มีประสิทธิภาพ 86.67/84.54 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ชุดฝึกสะกดคำ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ
ชุดฝึกสะกดคำ มีการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ ซึ่งชุดฝึกแต่ละชุดมีองค์ประกอบ ดังนี้ คำชี้แจงในการใช้ 
แบบฝึกหัด ซึ่งในแบบฝึกหัดของแบบฝึกแต่ละชุด ได้พัฒนาขึ้นตามลำดับข้ันตอนอย่างมีระบบ และวิธีการท่ี
เหมาะสม เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสน และสอบถามข้อมูลจากครูผู้สอน
ภาษาไทยหลาย ๆ ท่าน ถึงปัญหาที่พบ ผู้วิจัยจึงได้นำประเด็นปัญหามาแก้ไข เพื่อพัฒนาชุดฝึกสะกดคำ 
และนำไปทดลองใช้กับนักเรียน เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   
 2. ศึกษาเจตคติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิค
ราชสิทธาราม ท่ีมีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย  
 ผลการเปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างกลโรงงาน 
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ท่ีมีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา เป็น

รายข้อพบว่า เป็นวิธีการเรียนที่น่าสนใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.82, S.D.= 0.46) อยู่ในระดับ มากที่สุด 

และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของวิชาภาษาไทย ( X = 4.09, 
S.D.= 0.77) อยู่ในระดับ มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพงษ์  ศรีพยาต (2553: 385) ได้ศึกษา  
การพัฒนาชุดแบบฝึกการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่ า 
นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดฝึกการเขียนสะกดคำในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1. นักเรียนมีความคิดเห็นท่ี
เดีเกี่ยวกับความยากง่ายของเนื้อหา 2. นักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีเกี่ยวกับรูปแบบชุดฝึก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ
นักเรียนมีความคิดเห็นว่า การที่มีชุดฝึกสะกดคำ มาช่วยเสริมสร้างทักษะในการเขียนสะกดคำ ช่วยให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการเขียนสะกดคำดีขึ ้นกว่าเดิม ชุดฝึกสะกดคำ สร้าง
แรงจูงใจนการเรียนให้กับนักเรียน ให้มีความกระตือรือร้นอยากเรียนมากว่าปกติ ประกอบกับชุดฝึกทำให้
นักเรียนได้ฝึกเป็นรูปธรรม เรียนจากง่ายไปหายาก จึงทำให้เรียนรู้ได้เร็วกว่า และดีกว่าการสอนท่ัวไป  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู ้วิจัยมีแนวคิดที่จะเสนอแนะผู้ที ่เกี ่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าในครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ ชุดฝึกสะกดคำที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถนำไปใช้สอนซ่อมเสริมใหก้ับ
นักเรียนท่ีมีปัญหาเรื่องการเขียนสะกดคำได้ เพราะมีเนื้อหาเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก 
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 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป  
     2.1 ควรศึกษาผลการเรียนรู้เรื่องการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ โดยการเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างที่เรียนโดยใช้แบบฝึกการเขียนสะกดคำ กับการเรียนโดยวิธีการ
แบบปกติเพื่อศึกษาความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ 
     2.2 ควรศึกษาผลการเรียนรู้เรื่องตั้งแต่การอ่าน การเขียน การสะกดคำ เพื่อเป็นการศึกษาถึง
ปัญหาและสาเหตุของการเขียนสะกดคำจากสาเหตุท่ีแท้จริง   
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K W D L 
เรื่อง “การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ” สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดดอนผิง
แดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จำนวน 14 คนให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 75/75 และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดดอนผิงแดด 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 จำนวน 14 คนที ่มีต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ด้วยชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เทคนิค K W D L ท่ีสร้างขึ้นมานี้โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K W D L เรื ่อง “การแก้โจทย์ปัญหาบวก 
และลบ” สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ K W D L จำนวน 10 แผน  
3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์แบบปรนัย 4 ตัวเลือกแบ่งเป็น
แบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน 30 ข้อและแบบทดสอบหลังเรียนจำนวน 30 ข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ต้ังแต่ 0.70 ขึ้นไป 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยชุดการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K W D L แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจำนวน 15 ข้อ 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K W D L สำหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 4 เรื ่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบมีประสิทธิภาพ  E1 / E2 = 76.84 / 75.95  
และ 2) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K W D L เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 

คำสำคัญ: ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์, เทคนิค K W D L 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were 1) to develop Math Instruction Packages toward 
K W D L Technique on the topic of addition and subtraction word problem for grade 4 
students in Wad Donpingdad School under the office of Phetchaburi Primary Educational 
Service Area Office 2) to study satisfaction of grade 4 students in using math instruction 
packages. The instruments used in this research were as following; 1) Math instruction 
packages toward K WDL technique on the topic of addition and subtraction word problem 
for grade 4 students. 2) 10 lesson plans toward K W D L 3) Pre-test and post-test on word 
problem ability which were multiple choices. Each test consisted of 30 items and had IOC 
index at 0.70. 4) Test of students 'satisfaction in using math instruction packages toward K 
W D L which was 5-rating scale and consisted of 15 items. 
 The results of this research were concluded as following: 1) Math Instruction 
Packages toward K WDL Technique on the topic of addition and subtraction word problem 
for grade 4 students had effective index (E1 / E2) at 76.84/75.95 2) Students' satisfaction in 
using math instruction packages toward K W D L technique on the topic of addition and 
subtraction word problem were on high level. 
 

Keywords: Development of Math Instruction Packages / K W D L Technique 

 
บทนำ 
 คณิตศาสตร์มีความสำคัญต่อสังคม และชีวิตประจำวันของมนุษย์ ตลอดจนการพัฒนาประเทศเป็น
อย่างมากเพราะคณิตศาสตร์ช่วยก่อให้เกิดความก้าวหน้าท้ังทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้
ยังช่วยพัฒนาให้แต่ละบุคคลเป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ เป็นพลเมืองดีอีกท้ังยังช่วยสร้างความมีเหตุผล เป็นคนช่าง
คิดช่างริเริ่มสร้างสรรค์มีระบบระเบียบในการคิดมีการวางแผนในการทำงาน 
 ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของสังคมแห่งการเรียนรู้ เพราะมนุษย์ต้องใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาสังคมของตนจำเป็นต้องผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความชำนาญการ และความรู้เท่า
ทันด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน นักเรียนทุกคนจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาหลัก
ด้านวิชาการรู้ทักษะที่จำเป็นเพื่อให้ประสบความสำเร็จในโลกทุกวันนี้เช่นการคิดอย่างมีวิจารณญาณการ
แก้ปัญหาการคิดสร้างสรรค์ การส่ือสารและการร่วมมือกัน (อรุณี วิริยะจิตรา และคณะ, 2555) 
 เนื้อหาสาระวิชามีความสำคัญ แต่ไม่เพียงพอสำหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 
ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชาควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของมนุษย์โดยครู ช่วยแนะนำ และช่วย



วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2564   49 

 

ออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองไ ด้  
แต่ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ทุกคนต้องเรียนรู ้ตลอดชีวิตคือการเรียนรู้ 3R x 7C ได้แก่ 3R คือ  
อ่านออกเขียนได้ และคิดเลขเป็น 7C ได้แก่ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา
ทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมทักษะความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ทักษะความร่วมมือ
การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำทักษะส่ือสารสารสนเทศและรู้เท่าทันส่ือทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้เช่นเดียวกับ ปานทอง กุลนาถศิริ (2555)  
ที่กล่าวว่าการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยความ
เข้าใจมีทักษะความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่มากพอเพียงและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา 
ต่าง ๆ ได้โดยเฉพาะระดับประถมศึกษาต้องเป็นการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมนักเรียนให้รับกับการศึกษาใน
ระดับมัธยมที่สูงขึ้นครูผู้สอนต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถรู้จักดัดแปลงตัวอย่างกิจกรรมแบบฝึกหัดหาส่ือ
อุปกรณ์ประกอบการสอน เพื่อช่วยให้นักเรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงการสอนให้นักเรียนรู้จัก
คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นนั้นเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนั้นยังจำเป็นต้องฝึกให้เยาวชนรู้จักพูดแสดง
ความคิดอย่างชัดเจนสมเหตุสมผลมีวิจารณญาณ ฝึกให้เยาวชนเป็นผู้รู้จริง ใฝ่แสวงหาความรู้ กล้าแสดง
ความรู้ และความคิดเป็นผู้เสียสละ เพื่อส่วนรวมผู้มีน้ำใจและทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้เพื่อเป็นการเตรียม
นักเรียนให้เป็นทรัพยากรท่ีมีค่าในยุคข่าวสารสนเทศและยุคไร้พรมแคนต่อไปการศึกษาจึงเป็นกระบวนการ
สำคัญในการช่วยให้คนพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตทั้งด้านร่างกายสติปัญญา
อารมณ์และจิตใจ มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตของคนในสังคมการจัดการศึกษาท่ีดีจะต้องสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและความต้องการของบุคคลในสังคมและในประเทศชาติโดยที่มุ่งเน้น
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์เป็นคนดีมีปัญญามีความสุขและมีความเป็นไทยมีศักยภาพใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 7)  
 เทคนิค K W D L เป็นเทคนิคในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ซึ ่งจะช่วยให้ผู ้เรียนได้พัฒนา
ความสามารถช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาสติปัญญาพัฒนาทักษะทางสังคมและพัฒนาทักษะความสามารถในการ
แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับนิรันดร์ วีระศักดิ์ เลิศโสภา (2544) คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มี
บทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์คิดอย่างเป็นระบบมีแบบ
แผนสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบช่วยให้คาดการณ์วางแผนตัดสินใจ
แก้ปัญหาและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือใน
การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ,  
2553: 56) 
  จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยจำนวนมากพบว่าเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ  K W  
D L เป็นเทคนิคที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดีดังเห็นได้จากงานวิจัยของ สุภาพร  
ปิ่นทอง (2554); สุกัญญา บุญน้อย (2556); และสิโรตม์ สุทธิพัฒนางกูร (2556) ซึ่งผู้วิจัยได้นำเทคนิคการ
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จัดการเรียนรู้แบบ K W D L มาจัดการเรียนรู้เป็นเวลา 2 ปีพบว่าการจัดการเรียนรู้แบบ K W D L นี้ช่วย
ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาแก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี 
 อย่างไรก็ตามผู้วิจัยซึ่งเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดดอนผิงแดด
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พบว่า นักเรียนส่วนมากมีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เนื่องจากนักเรียนขาด
ทักษะการอ่านการตีความการวิเคราะห์และการตั้งคำถามผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยและพบว่าเทคนิค K W DL 
เป็นเทคนิคในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียนที่ควรได้รับการพัฒนาทักษะการคิด (สิโรตม์  
สุทธิพัฒนางกูร, 2556: 9) และ R. D. Ker, 2001: 37) ดังนั้นผู ้วิจัยจึงสนใจที ่จะสร้างชุดการสอนวิชา
คณิตศาสตร์เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K W D L สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ชั้นปีที่ 4 โรงเรียนวัดดอนผิงแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่เพชรบุรีเขต 1 เพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชา คณิตศาสตร์ของนักเรียนและส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อสร้างชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K W D L เรื ่อง “การแก้โจทย์ปัญหา 
การบวกและการลบ” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดดอนผิงแดด สังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 4 โรงเรียนวัดดอนผิงแดด สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ท่ีมีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยชุดการสอน
วิชาคณิตศาสตร์เทคนิค K W D L ท่ีสร้างขึ้น 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K W D L เรื่อง “การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและ 
การลบ” สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดดอนผิงแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดดอนผิงแดด สังกัดสำนักงานเขต
พื ้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ที ่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยชุดการสอนวิชา
คณิตศาสตร์เทคนิค K W D L ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นอยู่ในระดับมาก 
 
การดำเนินการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดดอนผิงแดดอำเภอ
บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ห้องเรียนมีนักเรียนจำนวนทั้งส้ิน 
14 คน 
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  2. เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยนำมาจากเนื้อหาสาระของหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดดอนผิงแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 เรื่อง “การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ”  
   3. ตัวแปรท่ีศึกษา 
        1) ตัวแปรต้น ได้แก่ การสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยชุดการสอนโดยใช้เทคนิค K W D L สำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี 4 เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ 
      2) ตัวแปรตาม ได้แก่ (1) ประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค KWDL 
ตามเกณฑ์ 75/75 และ (2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค   
K W D L 
 4. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
        1) ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K W D L เรื่อง “การแก้โจทย์ปัญหาบวกและลบ” 
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
        2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ K W DL จำนวน 10 แผน 
         3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์แบบปรนัย 4 ตัวเลือก
แบ่งเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน 30 ข้อและแบบทดสอบหลังเรียนจำนวน 30 ข้อที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ต้ังแต่ 0.70 ขึ้นไป 
      4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยชุดการสอนวิชา
คณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K W D L แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจำนวน 15 ข้อ  
 
ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K W D L สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบโรงเรียนวัดดอนผิงแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  
 1. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K W D L สำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบโรงเรียนวัดดอนผิงแดดสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ท่ีผลิตขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 75/75, E1/E2 
พบว่า ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K W D L สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 4 เรื่อง
โจทย์ปัญหาการบวกและการลบมีประสิทธิภาพ E1/E2 = 76.84/75.95 
 2. ผลของความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อคุณภาพของชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค  
K W D L สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบโรงเรียนวัดดอนผิง
แดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พบว่าโดยภาพรวมนักเรียนท่ีเรียนด้วย
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ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K W D L สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื ่องโจทย์
ปัญหาการบวกและการลบมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K W DL 
เรื่อง “การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ” สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดดอนผิง
แดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 
2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดดอนผิงแดดสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 ที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์
เทคนิค K W D L ท่ีสร้างขึ้นซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 
 ประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค KWDL สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้
ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K W D L เรื ่อง “การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ” 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดดอนผิงแดดสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ทั้งนี้เนื่องมาจากชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K W D L ผู้วิจัยออกแบบประกอบด้วย 
(1) บทเรียน (2) แบบฝึกหัดและ (3) แบบทดสอบ 
 1. บทเรียน ท่ีผู้วิจัยออกแบบในชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K W D L ประกอบด้วย
คำอธิบายการใช้ชุดการสอน และบทเรียน คำอธิบายการใช้ชุดการสอน ที่ผู้วิจัยออกแบบประกอบด้วย
มาตรฐานตัวชี้วัดท่ีสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานและหลักหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนท่ี
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่ 4 จุดประสงค์การเรียนรู้ที ่เป็นผลท่ี
คาดหวังให้เกิดขึ ้นกับนักเรียน เมื ่อเรียนจบในแต่ละหน่วยการเรียนซึ ่งมีลักษณะเป็นวัตถุประสงค์ 
เชิงพฤติกรรมทำให้นักเรียนสามารถกำหนดทิศทางในการเรียนทราบถึงแนวคิดสำคัญที่ต้องเรียนและสิ่งท่ี
นักเรียนต้องบรรลุเมื ่อเรียนจบในแต่ละหน่วยการเรียนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดตามหลักสูตรแกนกลาง  
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ท่ีกำหนดไว้ในเรื่องของคุณภาพผู้เรียนและสอดคล้องกับนิรันดร์ แสงกุหลาบ 
(2547: 52-53) ท่ีกล่าวถึงการนำเทคนิค K W D L มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนขั้นตอนท่ี 1 ต้องมีการ
แจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนได้ทราบวิธีการจัดการเรียนรู้ที่แสดงเส้นทางการเรียนการสอนที่ครูใช้ในการจัด
กิจกรรมในแต่ละเรื ่องเพื่อให้บรรลุผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้รูปแบบการจัดกิ จกรรมการวัดผล
ประเมินผลบทเรียน ท่ีผู้วิจัยออกแบบประกอบด้วย เนื้อหาท่ีผ่านกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้มี
ความเหมาสมกับระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4 ตามมาตรฐานตัวชี ้ว ัดหลักสูตรแกนกลางขั้นพื ้น ฐาน
พุทธศักราช 2551 และตามข้ันตอนการสอนโดยใช้เทคนิค K W D L วีระศักดิ์ เลิศโสภา (2544)  
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 ตัวอย่างประกอบบทเรียนมีความชัดเจนตามขั้นตอน K W D L ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอน
เขียนประโยคสัญลักษณ์หาคำตอบและตรวจสอบคำตอบท่ีได้ซึ่งสอดคล้องกับวัชรา เล่าเรียนดี (2549: 165) 
ท่ีกล่าวถึงขั้นตอนการฝึกปฏิบัติแก้โจทยป์ัญหาด้วยกระบวนการตามข้ันตอน K W D L  
 2. แบบฝึกหัด มีความสอดคล้องกับบทเรียนและจุดประสงค์การเรียนรู้ตามกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนด้วยเทคนิค K W D L ซึ่งสอดคล้องกับวัชรา เล่าเรียนดี (2549) ในการแก้ปัญหาโจทย์
คณิตศาสตร์ 4 ขั ้นตอน ได้แก่ 1) K (What we know) เรารู ้อะไร 2) W (What we want to know)  
เราต้องการรู้, ต้องการทราบอะไร 3) D (What we do to find out) เราทำอะไรอย่างไรหรือเรามีวิธีการ
อย่างไรบ้างและ 4) L (What we learned) เราเรียนรู้อะไรบ้าง 
 3. แบบทดสอบ ที่ผู ้วิจัยออกแบบประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน  
เป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นตามหลักการทฤษฎีในการสร้างแบบทดสอบโดยได้ข้อสอบตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่จะวัดจำนวน 30 ข้อที่ผ่านการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญมาพิจารณาและคัดเลือก
ข้อสอบท่ีมีค่า 1OC ต้ังแต่ 0.70 ข้ึนไป และมีค่าความยากง่าย ต้ังแต่ 0.20-0.80 และค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่
ขึ้นไป 0.20 
 จากชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K W D L เรื่อง“การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและ
การลบ” สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดดอนผิงแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุร ี เขต 1 ผู ้ว ิจ ัยออกแบบประกอบด้ วย (1) บทเร ียน (2) แบบฝึกหัดและ  
(3) แบบทดสอบท่ีช่วยทำให้นักเรียนเกิดความรู้ส่งผลให้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K W D L 
เรื่อง “การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ” มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 ความคิดเห็นของนักเรียน ที่เรียนด้วยชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K W D L เรื่อง 
“การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดดอนผิงแดด 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีความเห็นในระดับเห็นด้วยมากสอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีต้ังไว้จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดย
ใช้เทคนิค K W D L เรื่องนักเรียนมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดกว่าข้อคำถามอื่น ๆ 
ได้แก่ (1) การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K W D L เป็นวิธีการเรียนที่น่าสนใจ (2) การแก้
โจทย์การสอนแบบ K W D L เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนในกลุ่ม 
 การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K W D L เป็นวิธีการเรียนท่ีน่าสนใจข้อท่ีน่าสังเกตท่ี

ทำให้นักเรียนมีความเห็นสอดคล้องเป็นไปในแนวเดียวกันในระดับเห็นด้วยมากที ่สุด ( �̅� = 4.82,  
S.D. = 0.46) ท้ังนี้เนื่องจาก ผู้วิจัยได้ออกแบบให้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K W D L ให้มี
กระบวนการให้นักเรียนรู้จักการถามตอบ และแสวงหาคำตอบอย่างมีขั้นตอนสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ชุลีวันท์ หนูทอง (2558) เรื่องการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการสอนเรื่องบทประยุกต์
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) และเทคนิค K W D L สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม อำเภอเมืองปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
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จัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนเรื่องบทประยุกต์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) ร่วมกับเทคนิค 
K W D L อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K W D L ช่วยให้เข้าใจในเนื้อหาในบทเรียนมากขึ้น

นักเรียนมีความเห็นสอดคล้องเป็นไปในแนวเดียวกันในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (�̅� =  4.73, S.D. = 0.57) 
ทั้งนี้เนื่องจากชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K W D L ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับ
บทเรียนและจุดประสงค์การเรียนรู้ตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค K W D L จึงส่งผลให้
การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K W D L ช่วยให้เข้าใจในเนื้อหาในบทเรียนมากขึ้นซึ่ ง
สอดคล้องกับนิรันดร์ แสงกุหลาบ (2547: 7-8) ได้กล่าวว่าเทคนิค K W D L จะช่วยให้ผู ้เรียนพัฒนา
ความสามารถพัฒนาสติปัญญาพัฒนาการคิดในการคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์สามารถแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์และเข้าใจบทเรียนได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 การจัดการเรียนการสอนแบบ K W D L เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเพื่อนในกลุ่มข้อ
ที ่น ่าสังเกตที ่ทำให้นักเรียนมีความเห็นสอดคล้องเป็นไปในแนวเดียวกันในระดับเห็นด้วยมากที่สุด  

(�̅� = 4.58, S.D. = 0.71) ทั้งนี้เนื่องมาจากชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K W D L ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นมีการออกแบบกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และแก้ปัญหาไปด้วยกันภายในกลุ่มซึ่ง
สอดคล้องกับ นิยม เกรียท่าทราย (2548: 90-91) ได้ทำการวิจัยเรื ่องการพัฒนาผลการเรียนรู ้ว ิชา
คณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 โดยจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL พบว่านักเรียนชอบขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาด้วยเทคนิค  K W D L ทำให้
นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมอภิปรายเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาในระดับมากและยังสอดคล้องกับ
ชุลีวันท์ หนูทอง (2558) ท่ีทำการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการสอนเรื่องบทประยุกต์
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) และเทคนิค K W D L สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนเรื่องบทประยุกต์โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือในระดับมากท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K W D L 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบโรงเรียนวัดดอนผิงแดด สังกัด
สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 ท่ีผลิตขึ้นจากผลการวิจัยพบว่าชุดการสอนวิชา
คณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K W D L มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกำหนด E1 / E2 = 76.34 / 75.95 สามารถ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ในทุกโรงเรียน ครูผู้สอนที่จะนำชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้
เทคนิค K W D L สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบโรงเรียนวัด
ดอนผิงแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ควรศึกษาเกี่ยวกับเทคนิค K 
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W D L ให้มีความรู้ความเข้าใจก่อนและควรศึกษาคู่มือการใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค  K 
W D L ก่อนนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจัดทำเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ
ของชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K W D L และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนจากชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K W D L ท่ีสร้างขึ้นผู้วิจัยมีความเห็นว่า
หากมีการศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนจากชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้
เทคนิค K W D L จะเพิ่มความเช่ือมั่นในประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K W D 
L เพิ่มขึ้น จากการทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K W D L พบว่ามี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ซึ ่งสามารถนำเทคนิค K W D L นี้ไปสร้างชุดการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในเนื้อหาอื่น ๆ หรือในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ ื ่นน่าจะส่งผลให้ชุดการสอนที ่สร้างขึ ้นมี
ประสิทธิภาพเช่นกัน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของครูต่อสภาพการบริหารระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร 2) เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูต่อ
สภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา คือ ครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร จำนวน 152 คน สุ ่มโดยวิธ ี Stratified 
Random Sampling เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐานโดย Independent  t-test 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ครูต่อ
สภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของครูปรากฏผล ดังนี้ 1) ครูที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นของครูต่อสภาพการบริหารระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร   
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 2) ครูที ่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นของครูต่อสภาพการบริหารระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร   
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 3) ครูท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นของครูต่อสภาพการบริหาร
ระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าครูที่มี
การศึกษาท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นของครูต่อการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ในด้านการประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล 
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การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ 
ไม่แตกต่างกัน 

คำสำคัญ: การบริหารระบบสารสนเทศ, ความคิดเห็นของครู 
    

ABSTRACT 

             This research paper examines the state of information technology system 
management  of schools under The Samut Sakhon Municipality, Mueang Samut Sakhon 
district, Samut Sakhon province had 2 objectives as 1) to study the teachers’ opinions 
towards the state of information technology management system  of schools in Samut 
Sakhon Municipality 2) to compare the opinions of the teachers’ opinions towards the state 
of information technology system management towards the state of information technology 
systems management of schools in Samut Sakhon Municipality. The used sample in the 
study was 152 teachers in Samut Sakhon municipality who were selected by Stratified 
Random Sampling method. The used instrument for data collection was 5 level rating scale 
questionnaires. The used statistics for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation and tested the hypothesis by independent t-test.  
 The study found that: 1) The teachers’opinions in Samut Sakhon municipality toward 
information technology systems management of schools, was at high level in overall. 2) The 
results of the comparison of the teachers’opinions teachers were as follows: 1)Teachers who 
different gender had opinions toward information technology system management of 
schools in Samut Sakhon Municipality, wasn’t different in overall 2) teachers who different 
age had teachers' opinions toward information technology system management of schools 
in Samut Sakhon Municipality, in Samut Sakhon Municipality, wasn’t different in overall 3) 
teachers who different educational levels had teachers' opinions toward information 
technology system management of schools in Samut Sakhon Municipality, was different at  
.05 level significant in overall and when considered in each aspect, it was found that the 
teachers who different education levels had  the opinions towards information technology 
system management of schools were different at the .05 level significant in aspects of Data 
processing, Data storage, Data analysis and Data usage while other aspects were not 
different. 
 

Keywords: Information Technology System Management, Teachers’ Opinions 
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บทนำ 
การบริหารในองค์กรหรือในสถานศึกษาระบบสารสนเทศมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่าง

มาก ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) การวางแผน และการพัฒนา
การศึกษา โดยต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล นโยบายที่ทันสมัย การประมวลผล  
และการจัดเก็บ และเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ในการเช่ือมโยงเครือข่ายต่อไป อีกท้ังแผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้กล่าวถึงแนวคิดการจัดการศึกษา โดยนำยุทธศาสตร์ชาติ (National 
Strategy) มาเป็นกรอบสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา โดยกล่าวในวิสัยทัศน์ว่า “คนไทยทุกคน
ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”โดยกำหนดเป้าหมายด้านผู้เร ียน 
(Learner Aspirations) โดยมุ ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู ้ (3Rs8Cs) 
ประกอบด้วย 3Rs ได ้แก ่การอ ่านออก (Reading) การเข ียนได ้  (Writhing) และการค ิดเลขเป็น 
(Arithmetics)  8Cs  ได้แก่ 1) ทักษะด้านการคิดอย่างอย่างมีว ิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา  
2) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์   
4) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู ้นำ  5) ทักษะด้านการสื ่อสาร สารสนเทศ 
และการรู้เท่าทันสื่อ 6) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7) ทักษะอาชีพ 
และทักษะการเรียนรู้ 8) ความมีเมตตากรุณา มีวินัย คุณธรรม 

การใช้สารสนเทศในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สำหรับทุกช่วงวัย มีตัวชี ้วัดที่สำคัญ เช่น  
มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อการศึกษาที่ทันสมัยสนองตอบความต้องการของผู้เรียนและ
ผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพและสถานศึกษาทุกแห่งมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและมีคุณภาพ 
(แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ, 2560) , น.16) 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในสถานศึกษา ทั้งการบริหารงานด้านวิชาการ งานกิจการ
นักเรียน งานบุคลากร งานธุรการ การเงิน พัสดุ และครุภัณฑ์ อีกทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน  
การบริหารงานท่ีประสบผลสำเร็จได้ ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารจึงนำการบริหารเชิง
ระบบมาใช้ในการจัดระบบสารสนเทศ ซึ่งทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาบริหาร
จัดการ โดยมีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการวางแผนระบบข้อมูลสารสนเทศ
และเครือข่ายสนเทศให้มีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารถึงกันได้ทุกระดับ  (สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2553: 16) 

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าการใช้ระบบสารสนเทศในโรงเรียนทำให้ผู้วิจัยทราบว่าโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีสภาพการใช้ระบบสารสนเทศ 
ของโรงเรียนซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่น่าพอใจ เช่น บุคลากรของโรงเรียนขาดความรู้เรื่องสารสนเทศ ไม่มี
ประสบการณ์ และยังไม่เห็นความสำคัญที่จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลและระบบสารสนเทศจากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น นับว่าเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน เพราะจะเป็นผลกระทบต่อการบริหาร
ระบบสารสนเทศโรงเรียน ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจ เรื่อง ปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนใน
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สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร  อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพราะระบบสารสนเทศโรงเรียน  
เป็นส่ิงจำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารสถานศึกษาท้ังภายในและภายนอก 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร 
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำแนกตาม เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การศึกษา เรื่อง สภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้อาศัยแนวคิด (สำนักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ, 2545) ใน 6 ด้าน ได้แก่ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collecting data)  2) การตรวจสอบ
ข้อมูล (Checking data)  3.การประมวลผลข้อมูล (Processing data) 4.การจัดเก็บข้อมูล (Organizing 
data or storage)  5) การวิเคราะห์ข้อมูล (Analyzing data)  6) การนำข้อมูลไปใช้ (Using data) โดยผู้
ศึกษาจำแนกตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ซึ่งสามารถประมวลเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 

                ตัวแปรต้น                           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

    สภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน 
ในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร อำเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำแนกเป็น  
    1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    2. การตรวจสอบข้อมูล  

    3. การประมวลผลข้อมูล 
    4. การจัดเก็บข้อมูล  
    5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    6. การนำข้อมูลไปใช้ 
 

สถานภาพส่วนบุคคลจำแนกเป็น 

1. เพศ ได้แก่ 

       - ชาย   

       - หญิง  

2. อายุ ได้แก่ 

       - 20- 40 ปี  

       - 41 ปีขึ้นไป  

 3. ระดับการศึกษา ได้แก่ 

       - ปริญญาตรี  

       - สูงกว่าปริญญาตรี 
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การดำเนินการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ในการศึกษาเรื่อง สภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร 
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 6 โรงเรียน ใน 6 ด้าน ได้แก่ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูล  
2) การตรวจสอบข้อมูล 3) การประมวลผลข้อมูล 4) การจัดเก็บข้อมูล 5) การวิเคราะห์ข้อมูล 6) การนำ
ข้อมูลไปใช้ (สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2545) 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร อำเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 246 คน 
 2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร  อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 152 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่   
และมอร์แกน (วาโร เพ็งสวัสด์ิ, 2551) แล้วดำเนินการสุ่มโดยวิธีช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) 

3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
                3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ สถานภาพส่วนบุคคลจำแนกเป็น 
      1) เพศ ได้แก่ 

  -  ชาย   
  -  หญิง  
 2) อายุ ได้แก่ 

  -  20-40 ปี    
   -  ต้ังแต่ 41 ปีข้ึนไป 
  3) ระดับการศึกษา ได้แก่ 
   -  ปริญญาตรี  
   -  สูงกว่าปริญญาตรี 
    3.2 ตัวแปรตาม คือ สภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
สมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ใน 6 ด้าน ได้แก่ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูล  
2) การตรวจสอบข้อมูล 3) การประมวลผลข้อมูล 4) การจัดเก็บข้อมูล 5) การวิเคราะห์ข้อมูล 6) การนำ
ข้อมูลไปใช้ (สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2545) 
 4. เคร่ืองมือในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษา เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาได้ปรับปรุงจาก
แนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งแบ่งออกเป็น  
3 ตอน ดังนี้ 

   ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) จำแนกเป็น เพศ อายุ และระดับการศึกษา 
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   ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ใน 6 ด้าน ได้แก่ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 2) การตรวจสอบข้อมูล  
3) การประมวลผลข้อมูล 4) การจัดเก็บข้อมูล 5) การวิเคราะห์ข้อมูล 6) การนำข้อมูลไปใช้ (สำนักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2545) เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนค่า  5 ระดับ 

   ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของ ลิเคิร์ท (Likert) คือ
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด มีเกณฑ์การจัดระดับดังนี้ 
   5    หมายถึง    มีสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนมากท่ีสุด 

   4    หมายถึง    มีสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนมาก 

   3    หมายถึง    มีสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนปานกลาง 

   2    หมายถึง    มีสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนน้อย 

   1    หมายถึง    มีสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนน้อยท่ีสุด 
 

 5. สถิติในการวิจัย 
 ผู้ศึกษาดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพื้นฐาน โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับ
สถิติท่ีใช้มีดังต่อไปนี้ 

  1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ ได้แก่ 

      1.1 การหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับ

วัตถุประสงค์ (Index of item Objective Congruence: IOC) 

      1.2 การหาค่าความเชื ่อม ั ่นของแบบสอบถามใช้สัมประสิทธิ ์แอลฟ่าของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) 

2. สถิติที่ใช้พรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
      2.1 ค่าเฉล่ีย (Arithmetic mean) 
      2.2 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
      2.3 ค่าร้อยละ (Percentage) 
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่  

      - การทดสอบค่าทีแบบ Independent t-test 
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ผลการวิจัย 
 การศึกษาสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผู้ศึกษาได้สรุปผลการศึกษาตามลำดับ ดังนี้ 

1.1 ระดับสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร อำเภอ

เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.01) เมื่อเรียงลำดับจากด้านที่มี

ปัญหามากไปน้อย ได้แก่ การประมวลผล (�̅� = 4.05) การนำข้อมูลไปใช้ (�̅� = 4.05) การจัดเก็บข้อมูล  

(�̅� = 4.02) การตรวจสอบข้อมูล (�̅� = 4.02) การวิเคราะห์ข้อมูล (�̅� = 3.98) และการเก็บรวบรวมข้อมูล 

(�̅� = 3.94) 
1.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดย จำแนกตามเพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา พบว่า 
    1.2.1 ครูที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นของครูต่อสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าครูท่ีมีระดับเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นของครูต่อสภาพ
การบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร ในทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
    1.2.2 ครูที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นของครูต่อสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าครูท่ีมีระดับอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นของครูต่อสภาพ
การบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร ในทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
    1.2.3 ครูที ่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นของครูต่อสภาพการบริหารระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าครูที่มี
การศึกษาที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นของครูต่อปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ในด้านการประมวลผลข้อมูล การ
จัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ การนำข้อมูลไปใช้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 
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 1. ระดับสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (จารุเนตร 
จันทร์สุข, 2561) ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนกลุ่มอำเภอบางบัว
ทองสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต 2 โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก  
เมื่อเรียงลำดับจากด้านที่มีปัญหามากไปน้อย ได้แก่ การประมวลผล การนำข้อมูลไปใช้ การจัดเก็บข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยกล่าวว่าอาจเป็ นเพราะว่าใน
ปัจจุบันสถานศึกษาต่าง ๆ มีนโยบายเร่งรัดคุณภาพการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื ้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา
และยอมรับว่าระบบสารสนเทศมีความสำคัญต่อการจัดการศึกษา 
 2. ครูท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นของครูต่อสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั ้งไว้ ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สมบูรณ์    
หนูสังข์, 2551) ศึกษาเรื่อง สภาพ ปัญหา และความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษา 
ของบุคลากรในโรงเรียนภาครัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 พบว่า ผู้บริหารและครูท่ี
รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมมีความต้องการใช้เทคโนโลยีสาร สนเทศในการจัด
การศึกษาด้านต่าง ๆ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และครูในโรงเรียนที่มีเพศและ
อายุแตกต่างกัน มีความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการศึกษาด้านต่าง ๆ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 3. ครูที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นของครูต่อสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันซึ่ง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ดาวใจ  วงศิลา, 2559) ศึกษาเรื่อง ปัญหา
และแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบปัญหาการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จำแนกตามประสบการณ์
การทำงานของครูแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะระบบการบริหารงานสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา ไม่มีการวางแผนก่อนการดำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไม่มีความเหมาะสมขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความ
เข้าใจในการตรวจสอบและประมวลผลข้อมูล ขาดวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูล
อย่างเพียงพอ จึงทำให้ครูท่ีมีประสบการณ์ต่ำกว่า 5 ปี และครูท่ีมีประสบการณ์ต้ังแต่ 5 ปี ขึ้นไป มองปัญหา
การจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ไม่แตกต่างกัน รวมถึงครูท่ีมีประสบการณ์มากได้เห็นการเปล่ียนแปลงในการปฏิบัติงาน 
และทราบถึงปัญหาและมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้ว จึงมีวิธีการแก้ไขที่ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง
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รวดเร็ว ส่วนครูที่มีประสบการณ์น้อยก็มีการปรึกษาและขอคำ แนะนำ จากครูที่มีประสบการณ์มาก และ
อาศัยความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การปฏิบัติงานใน
ด้านนี้มีปัญหาไม่แตกต่างกัน 
 4. ครูที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นของครูต่อสภาพการบริหารระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (สิริกร วัฒนธัญญาการ, 2552) ศึกษาเรื่อง การบริหารการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรยีน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 พบว่า จากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี ่ยวกับระดับการปฏิบัติการบริหารการจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหารและครู พบว่า 
ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูในภาพรวม และรายขั้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และเมื่อจำแนกตามสถานภาพการปฏิบัติงาน พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารและครูมี
ความแตกต่างกัน เพราะสถานภาพของผู้บริหารและครูต่างกัน จึงมีมุมมองที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้บริหารมี
มุมมองในด้านของการบริหารส่วนครูมีมุมมองในด้านการปฏิบัติ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร 
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
 1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ 
              1.1 ผู้บริหารโรงเรียนควรกำหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนอย่างชัดเจน 
เพื่อให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
              1.2 ผู้บริหารควรจัดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม 
การหาข้อมูลจากส่ืออื่น ๆ เป็นต้น 
      1.3 ผู้บริหารควรนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และประมวลผลให้สามารถนำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
              2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
สมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างโรงเรียนภาครัฐ และโรงเรียนเอกชน 
เพื่อให้ทราบระบบสารสนเทศของโรงเรียนภาครัฐและเอกชนว่าแตกต่างกันมากน้อยอย่างไร 
              2.2 ควรศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
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บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการ
พัฒนาโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการพัฒนาโร งเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว  
(วันครู 2500) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จำแนกตามเพศ อายุ และระดับ
การศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) 
จำนวน 278 คน สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล ี ่ย (Mean) และค่าความเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบ
สมมติฐานโดยการทดสอบค่าทีแบบ One sample t-test 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
นักเรียนในการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) การเปรียบเทียบความแตกต่างของ
มีส่วนร่วมในการจัดการและส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว ของผู้ปกครองนักเรียนพบว่า  
2.1) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นเพศชายกับเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการ
จัดการและส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว แตกต่างกัน 2.2) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
นักเรียนที่อายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการและส่งเสริมการพัฒนาโรงเรีย น
อนุบาลบ้านแพ้ว แตกต่างกัน 2.3) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนที่ระดับการศึกษาแตกต่างกัน  



68  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564 

 
 

มีความคิดเห็นต่อการมีส ่วนร่วมในการจัดการและส่งเสริมการพัฒนาโรงเร ียนอนุบาลบ้านแพ้ว  
ไม่แตกต่างกัน 
 

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วม, ผู้ปกครองนักเรียน 

 
ABSTRACT 

 
 The objectives of this research were 1 )  to study parent’s participation toward 
development promotion of Anubalbanphaeo school under the Samutsakhon primary 
education service area office 2 )  to compare parent’s participation toward development 
promotion of Anubalbanphaeo school which classified by gender age and educational level. 
The sample were 2 7 8  parents who were selected by simple random sampling. The 
instrument was 5  rating scale questionnaire and data were analyzed by frequency, 
percentage mean, standard deviation. The hypothesis were tested by Independent t-test.
 The results reveal that: 1) Parent’s participation toward development promotion of 
Anubalbanphaeo school was at a moderate level in overall.  2)  The different comparative 
of parent’s participation toward development promotion of Anubalbanphaeo school found 
that: (2.1) Parents’ participation between male and female toward development promotion 
of Anubalbanphaeo school were not different in overall. (2 . 2 )  Parents who had different 
ages in participation toward development promotion of Anubalbanphaeo school were not 
different in overall. (2 . 3 )  Parents who had different educational level in participation  
toward development promotion of Anubalbanphaeo school were different at .05  level of 
significance. 
 

Keywords: Participation, Student Parents 

 
บทนำ 
 การศึกษาคือเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคนและสังคม กล่าวคือ การศึกษาจะพัฒนาคนให้มี
คุณลักษณะตามที่สังคมต้องการเพื่อให้คนเป็นปัจจัยในการพัฒนาสังคมต่อไป ดังนั้นการศึกษาจึ งต้องแสดง
บทบาทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยรวม ปัจจุบันสังคมไทยกำลังเข้าสู่ศตวรรษที่ 21   
อันเป็นยุคที ่มีความสลับซับซ้อนและมีการเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้การศึกษาของไทยถึงเวลา
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้การศึกษาสามารถสร้างผลผลิตได้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของสังคมได้อย่าง
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มีประสิทธิภาพโดยผ่านการศึกษาในระบบเป็นหลัก (อดุลย์ วังศรีคูณ , 2557: 1) นั่นก็คือโรงเรียนนั่นเอง 
สถานศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโดยที่ชุมชนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและความสำเร็จ  
ของสถานศึกษา ขณะเดียวกันโรงเรียนก็มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชน ดังนั้นนอกจากการบริหารงาน
สถานศึกษาในด้านวิชาการและการบริหารจัดการแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีอีกหนึ่งบทบาทสำคัญในการ
สร้างกลไกการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน พัฒนาความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลกันกับชุมชน โดยส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชนเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนเพื่อให้ได้รับความ
ร่วมมือสนับสนุนจากชุมชนในกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งโรงเรียนและ
ชุมชนอย่างยั่งยืน (ประสงค์ ถึงแสง, 2559) 
 ดังนั้นการพัฒนาการศึกษาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หลายภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานรัฐและชุมชนควรมีบทบาทช่วยเหลือครอบครัวและส่งเสริมให้ผู ้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา สนับสนุนให้สถานศึกษาทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการศึกษา ในอดีตที่ผ่านมาเป็นการดำเนินการมีส่วนร่วมภายใต้ขอบเขตเพื่อประโยชน์ของฝ่ายจัด
การศึกษาประชาชนเพียงแต่ร่วมให้การสนับสนุนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามความต้องการของโรงเรียน
ผู้ปกครองส่วนใหญ่เข้าใจว่าการศึกษาเป็นเรื่องของครูและโรงเรียนเท่านั้นจึงยกบทบาทหน้าที่ในการจัด
การศึกษาของบุตรให้กับโรงเรียนทั้งหมด เมื่อส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนแล้วตนเองก็ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้อง
ใดๆอีกซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องแท้จริงแล้วผู้ปกครองเป็นบุคคลที่มีบทบาทและมีความสำคัญที่สุดใน
การให้การศึกษาแก่บุตรหลานของตนเองเพราะเหตุผลว่า “ผู้ปกครองคือครูที่ดีที่สุดในโลก”เป็นครูคนแรกที่
จะชี้โลกกว้างและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูก เป็นครูตลอดชีวิตที่จะให้ความรักความรู้ความเอาใจใส่  
ความห่วงใยต่อบุตรหลานของตนเอง (รุ่ง  แก้วแดง, 2543: 3) 
 จากการวิเคราะห์สภาพบริบทของโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เปิดทำการสอนระดับอนุบาล 1 ถึงระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง การจัดการศึกษาของโรงเรียนเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในระดับต้น โดยให้แสดงความคิดเห็นในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนซึ่งได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ปกครองตามสมควร และการเชิญชวนผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมของนักเรียนในโอกาสต่าง ๆ 
ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ทำให้ผู้วิจัยทราบว่า ผู้ปกครองนักเรียนยัง
ขาดความตระหนักในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการและส่งเสริมการพัฒนาโ รงเรียน โดย
ผู ้ปกครองนักเรียนขาดความตระหนักในบทบาทหน้าที ่ของตนเองในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ทางโรงเรียนจึงควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียน 
ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนานักเรียนและการดำเนินงานทุกด้านในสถานศึ กษาให้เป็นไปตามจุดหมาย 
และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบ้านชุมชน และโรงเรียน 
 จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวผู ้ว ิจ ัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส ่วนร่วม  
ของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา จึงมีความประสงค์ที่จะทราบว่าขณะนี้การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
นักเรียนในการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่
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การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครมีมากน้อยเพียงใด  จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกา ร
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) และพัฒนาการบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลบ้าน
แพ้ว (วันครู 2500) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนอนบุาล
บ้านแพ้ว (วันครู 2500) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครจำแนกตามเพศ อายุ 
และระดับการศึกษา 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

สถานภาพของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน

อนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) 

โดยแยกเป็นดังนี้ 

1. เพศ 

 - ชาย 

 - หญิง 

2. อายุ 

 - 20-40 ปี 

 - 41 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 

 - ต่ำกว่าปริญญาตรี 

 - ปริญญาตรีขึ้นไป 

การมีส่วนร่วมในการจัดการและการส่งเสริม

การพัฒนาโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว  

(วันครู 2500) 

โดยจำแนกออกเป็น 4 ด้าน คือ 

1. การมีส่วนร่วมในการวางแผน 

2. การมีส่วนร่วมในการประสานงาน 

3. การมีส่วนร่วมในการจัดทรัพยากร 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
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การดำเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้ 
 1. ขอบเขตของเนื้อหา 
 เนื้อหาการวิจัยครั้งนี้คือการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการพัฒนา
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
โดยศึกษาเก่ียวกับ 1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน 2) แผนการมีส่วนร่วมในการประสานงาน 3) การมีส่วน
ร่วมในการจัดสรรทรัพยากร 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (จันทกานต์ อรุณ, 2561: 4) 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือผู้ที่ดูแลนักเรียน 
จำนวน 956 คน ของโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาครประจำปีการศึกษา 2562 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562)  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครโดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการใช้ตาราง
ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างถึงในจันทกานต์ อรุณ, 2561: 5) ได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 278 คนแล้วดำเนินการสุ่มอย่างง่าย (Simple Radom Sampling) 
 3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  
        3.1 ต ัวแปรอิสระ ค ือ สถานสภาพของผู ้ปกครองนักเร ียนโรงเร ียนอนุบาลบ้านแพ้ว  
(วันครู 2500) อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยแบ่งได้ คือ เพศ ได้แก่ 1) ชาย 2) หญิง อายุ ได้แก่  
1) 20-40 ปี 2) 41 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา ได้แก่ 1) ต่ำกว่าปริญญาตรี 2) ปริญญาตรีขึ้นไป 
    3.2 ตัวแปรตาม คือ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียน
อนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครโดยจำแนก
ออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน 2) การมีส่วนร่วมในการประสานงาน 3) การมีส่วน
ร่วมในการจัดสรรทรัพยากร และ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 4. เครื่องมือในการวิจัย 
     เป็นแบบสอบถามที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นเองมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ  
จำนวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
       ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 4 ข้อ 
    ตอนที ่ 2 พฤติกรรมการมีส ่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว  
(วันครู 2500) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) มี 5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
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ค่าน้ำหนักคะแนน   ระดับ  5  หมายถึง   มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียน มากที่สุด 
ค่าน้ำหนักคะแนน   ระดับ  4  หมายถึง   มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียน มาก 
ค่าน้ำหนักคะแนน   ระดับ  3  หมายถึง   มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียน ปานกลาง 
ค่าน้ำหนักคะแนน   ระดับ  2  หมายถึง     มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียน น้อย  
ค่าน้ำหนักคะแนน   ระดับ  1  หมายถึง     มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียน น้อยที่สุด  
 
 โดยข้อคำถามครอบคลุมงานทั้ง 5 ด้าน คือ 1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน 2) การมีส่วนร่วมใน
การประสานงาน 3) การมีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากร 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  
ซึ่งมีลักษณะข้อคำถามให้เลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981: 482) การแปลค่าความหมายของคะแนน ดังต่อไปนี้ 
 
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00   หมายถึง   มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียน  มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49   หมายถึง   มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียน  มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49   หมายถึง   มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียน  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49   หมายถึง   มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียน  น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49   หมายถึง   มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียน  น้อยที่สุด 
 
  สถิติในการวิจัย 
       1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ  
            1) การหาค่าความเที่ยงตรง โดยความเห็นชอบจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) 
           2) หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha Coefficient)  
ของครอบบาค (Cronbach) 
     2. สถิติบรรยาย  
        1)  ค่าเฉลี่ย (Mean) 
        2)  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
        3)  ค่าร้อยละ (Percentage) 
    3. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่การทดสอบค่าที (t-test Independent) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้รวมทั้งสิ้น จำนวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
เมื่อจำแนกตามตัวแปรต้นที่ศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 187 คน คิดเป็นร้อยละ 67.30 มีอายุ
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ระหว่าง 20 - 40 ปี จำนวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 79.90 และเป็นผู้มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 
จำนวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 66.50   
 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียน
อนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครโดยภาพรวม 
อยู่ในระดับปานกลางและเมื่อแยกพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยเรียงลำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมในการประสานงาน การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมี
ส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากร และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 3. การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของผู้ปกครอง โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test 
Independent) จำแนกตามเพศ จำแนกตามช่วงอายุ และระดับการศึกษา แตกต่างกัน ซึ่งปรากฏผล ดังนี้ 
     3.1 ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว  
(วันครู 2500) ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมี
ส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากร การมีส่วนร่วมในการประสานงาน และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
พบว่าไม่แตกต่างกันทุกด้าน  
     3.2 ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว  
(วันครู 2500) ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน 
ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากร ด้านการมีส่วนร่วมในการประสานงาน และการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล พบว่าไม่แตกต่างกันทุกด้าน 
        3.3 ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนอนุบาล
บ้านแพ้ว (วันครู 2500) ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลบ้าน
แพ้ว (วันครู 2500) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สามารถอภิปรายผลได้ 
ดังนี้ 
 1. การมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว  
(วันครู 2500) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครโดยภาพรวม  อยู่ในระดับปาน
กลาง  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีจึงทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่ค่อยสนใจ
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา หรือทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อโรงเรียน และผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป จึงให้เวลากับการประกอบอาชีพเพ่ือเลี้ยงดูครอบครัวมากกว่าการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาและการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนจึงยกบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาของบุตร
ให้กับโรงเรียนทั้งหมด สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาภรณ์ ประสิทธินาวา (2559) ที่พบว่าการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมือง
ตราดจังหวัดตราด โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และงานวิจัยของสุภัสจิรา วงษ์มาดิษฐ์ (2559) พบว่า
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พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านไผ่สีทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกเป็นรายด้านอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน  
 2. เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการประสานงานพบว่า ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการประสานงานมากที่สุด  โดยพิจารณาในแต่ละข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการชี้แจงนโยบาย
และการดำเนินงานของโรงเรียนทราบ และการประสานงานชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน ทั้งนี้เนื่องมาจาก
โรงเรียนได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และมีการประชุมผู้ปกครอง
เครือข่าย เพื่อชี้แจงแนวทางนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียน จึงเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แสดงความ
คิดเห็นและความต้องการ อีกทั้งโรงเรียนยังได้มีการแจ้งข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ปกครองได้ทราบอย่างสม่ำเสมอ  
ดังนั้นผู้ปกครองจึงมีส่วนร่วมในด้านการประสานงานมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของจันทกานต์ อรุณ 
(2561) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการและส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนวัดดอน
ไก่เตี้ยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต1 ผลการศึกษาแยกพิจารณาในแต่ละ
ด้านพบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประสานงานมากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ 
    1.1 โรงเรียนควรดำเนินการตามภารกิจที่วางไว้ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน มีการพิจารณา
การใช้งบประมาณตามแผนของโรงเรียน และการวิเคราะห์ภารกิจนโยบายของโรงเรียน 
       1.2 โรงเรียนควรมีการอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน และช่วยเหลือในด้านแรงงาน
ในการพัฒนาของโรงเรียน 
     1.3 โรงเรียนควรมีการประสานงานชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
    1.4 ผู้บริหารโรงเรียนควรนำผลการประเมินไปเผยแพร่ต่อของโรงเรียน ชุมชน 
 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
    2.1 การวิจัยครั้งต่อไปควรจะศึกษาในลักษณะการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน
การจัดการศึกษา เพ่ือให้เป็นรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติได้ 
     2.2 ควรศึกษาเกี ่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการ  
และส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว เพื่อนำผลการวิจัยไปพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
นักเรียนให้การมีส่วนร่วมมีผลต่อการบริหารโรงเรียนมากยิ่งขึ้น 
     2.3 ควรศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการ  
และส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว เพื่อนำผลการวิจัยไปพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครอง
นักเรียนให้การมีส่วนร่วมมีผลต่อการบริหารโรงเรียนมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง “การเขียนสะกดคำพื้นฐาน” 
สำหรับนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 5 โรงเรียนบ้านหนองกก สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 5  ที ่มีต่อการเรียนภาษาไทยด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทยที ่สร้างขึ้น 
กลุ่มเป้าหมายของการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองกก สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 12 คนได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคำ
พื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แผนจัดการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยการใช้แบบฝึกการเขียนสะกดคำพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 5 แบบทดสอบเพ่ือ
ประเมินความสามารถทางการเขียนสะกดคำพื้นฐานภาษาไทยและแบบสอบถามความคิดเห็น  สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน                                     
 ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื ่อง “การเขียนสะกดคำพื้นฐาน” ซึ ่ง สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองกก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 2 ที ่สร้างขึ ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.28/88.60 ซึ ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  
ที่กำหนดไว้ และ2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองกก มีความคิดเห็นทางบวกต่อการ
เรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง “การเขียนสะกดคำพ้ืนฐาน” โดยรวมในระดับมาก 
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คำสำคัญ: แบบฝึกทักษะภาษาไทย, การเขียนสะกดคำพ้ืนฐาน 

ABSTRACT 

          The purposes of this research were to 1) construct a Thai language skill practice 
exercise on “Basic Word Spelling” for Prathomsuksa 5 students of Bannongkok School under 
the Srisaket Primary Educational Service Area Office 2 to be efficient at the 80/80 standard 
criteria determined and 2) examine the students’ opinion towards being taught using the 
constructed Thai language skill practice exercise on “Basic Word Spelling”. The target group 
of this research were Prathomsuksa 5 students of Bannongkok School under the Srisaket 
Primary Educational Service Area Office 2, selected using purposive sampling, totaling 12 
students.  The research instruments included a Thai language skill practice exercise on 
“Basic Word Spelling” for Prathomsuksa 5 students, learning management plans containing 
instructional activities based on the constructed basic word spelling practice exercise and a 
test to evaluate the students’ ability of basic word spelling. The statistics used for analyzing 

the collected data were percentage, mean (µ) and standard deviation (σ). 
          The research results revealed that 1) the constructed Thai language skill practice 
exercise on “Basic Word Spelling” for Prathomsuksa 5 students of Bannongkok School under 
the Srisaket Primary Educational Service Area Office 2 was efficient at 86.28/88.60  which 
was higher than the 80/80 standard criteria determined and 2) the Prathomsuksa 5 students 
expressed positive opinion at high level towards being taught using the constructed Thai 
language skill practice exercise on “Basic Word Spelling” 
 

Keywords:  Thai Language Skill Practice Exercise, Basic Word Spelling 

 
บทนำ 
            หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  2560 ได้กำหนดกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย เป็นกลุ่มสาระที่เป็นเครื่องมือในการการเรียนรู้  เป็นสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาต้อง
ใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างพื้นฐานการคิดเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและวิกฤตของ
ชาติ และให้สถานศึกษาจัดเวลาเรียนเป็นรายปี ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมีเวลาเรียนวันละ 4-5 ชั่วโมง 
เด็ก ๆ จำเป็นต้องพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นเพื ่อช่วยให้สามารถเรียนสาระการเรียนรู้กลุ ่มอื ่น ๆ  
ได้รวดเร็วขึ้น ทักษะเหล่านี้ ได้แก่ ภาษาไทยด้านการเขียน ดังนั้นการฝึกทักษะด้านการอ่าน การเขียน  
และการคำนวณ จึงควรใช้เวลาร้อยละ 50 ของเวลาเรียนทั้งหมดในแต่ละสัปดาห์  (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551: 24) 
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 การเขียนเป็นทักษะหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดความเข้าใจและ
ประสบการณ์ของบุคคลด้วย การเขียนให้มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ หมายความว่า ผู้เขียนจะต้องเขียนให้
ผู้อ่าน อ่านได้ถูกต้อง สื่อความหมายเข้าใจได้ตรงกันชัดเจน สิ่งที่สำคัญที่สุ ดในการเขียนให้มีประสิทธิภาพ 
คือการเขียนสะกดคำให้ถูกต้องตามอักขรวิธีในภาษาไทย  เพราะฉะนั้นการเขียนสะกดคำจึงนับว่าเป็น
ความสำคัญอย่างยิ ่งในการใช้ภาษา เป็นรากฐานของการเขียนถ้าเขียนสะกดคำผิด ความหมายก็จะ
แปรเปลี่ยนไปหรืออาจจะไม่มีความหมายเลยก็ได้ ด้วยเหตุนี้การเขียนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากและสิ่ง
ที่สำคัญที่สุดในการเขียนให้มีประสิทธิภาพ คือการเขียนสะกดคำให้ถูกต้องตามอักขรวิธีในภาษาไทย 
 การเขียนสะกดคำให้ถูกต้องนั้น ย่อมแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของผู้เขียน ถ้าผู้เขียนเขียนสะกด
คำได้ถูกต้อง จะช่วยให้สื่อความหมายได้ดี และน่าอ่าน ตรงกันข้ามหากผู้เขียนละเลยปล่อยให้มีการเขียน
สะกดคำผิด ย่อมก่อให้เกิดผลเสียหายหลายประการ ต่อผู้อ่าน และผู้เขียนเอง ดังที่นักการศึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยได้เสนอความคิดเห็นไว้ว่า “การเขียนนั้นหากผู้เขียนไม่เอาใจใส่ในการสะกดคำให้
ถูกต้อง หรือสะกดการันต์ผิดพลาดย่อมเป็นโทษทั้งต่อผู้เขียนและผู้อ่าน คือผู้เขียนก็สื่อความหมายให้ผ่าน
รับทราบไม่ได้ ผู้ที่ทราบแล้วก็จะก่อให้เกิดความรำคาญ และขาดศรัทธาต่อผู้เขียน” (กำชัย ทองหล่อ, 2550: 
67) การเขียนสะกดคำไม่ถูกต้องนอกจากทำให้การสื่อความหมายล้มเหลว งานเขียนก็ด้อยคุณค่าลงด้วย 
การเขียนสะกดคำที่ถูกต้องจะทำให้เกิดความประทับใจที่ดีต่อผู้อ่านและผู้เขียน 
 ในปัจจุบันเรามักพบว่ามีการเขียนสะกดคำผิดอยู่โดยทั่วไปเช่น ที่สาธารณะ สื่อมวลชน โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ ป้ายโฆษณา และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ดังที่อดิศักดิ์ ทองบุญ (2551: 59-61)  ได้กล่าวถึงการใช้
ภาษาไทยในปัจจุบันว่า “ภาษาที่ใช้ในสื่อมวลชนต่าง ๆ มักจะพบคำที่ใช้ไม่ถูกต้อง เมื่อนักเรียนได้เหน็บ่อย 
ๆ ก็จะเกิดความเคยชิน และจำไปใช้อย่างผิด ๆ และมักถูกปล่อยปละละเลยจากผู้เขียน นับว่าเป็นปัญหาที่
แก้ยาก “ แม้แต่ผู้ที่จะการศึกษาชั้นสูง ก็ยังเขียนผิดเป็นจำนวนมาก หากไม่มีการแก้ไขย่อมส่งผลเสียต่อ
เยาวชนของชาติ นอกจากนั้นยังทำให้ภาษาวิบัติ และขาดเอกลักษณ์ของภาษาไป ปัญหานักเรียนเขียน
สะกดคำผิดมาก เป็นปัญหาเรื้อรังของการจัดกาเรียนการสอนภาษาไทยมานานแล้ว 
จากการประเมินผลการเรียนภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
ของโรงเรียนบ้านหนองกก อำเภอราษีไศล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 ที่ผู้วิจัย
ทำการสอนอยู่มีผลการอ่านคำ ประโยค และข้อความอยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 10 ส่วนการเขียนอยู่
ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 50 และไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50  (ฝ่ายทะเบียนและวัดผล โรงเรียนบ้าน
หนองกก, 2560) ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
 ข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์และพบสาเหตุที่นักเรียนเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้องอาจเป็น
เพราะว่า นักเรียนส่วนมากยังไม่เข้าใจ ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียน จึงนำภาษาพูดซึ่งเป็น
ภาษาท้องถิ่นมาใช้ในการเขียน และการขาดทักษะพื้นฐานทางภาษาอันได้แก่ การเขี ยนสะกดคำต่าง ๆ  
ซึ่งกลุ่มคำเหล่านี้ มีหลักเกณฑ์ทางภาษาที่ค่อนข้างยาก นักเรียนอาจเกิดความสับสนทำให้เขียนผิดอยู่เสมอ   
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จากสภาพปัญหาและความสำคัญดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  
มีความมุ ่งมั ่นที ่จะแก้ปัญหาจึงได้สร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำพื ้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนหนองกก อำเภอราษีไศล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการเขียนภาษาไทยของนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนมากยิ่งขึ้น  ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
รวมทั้งส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มสูงขึ้น และเป็น
พ้ืนฐานที่ดีในการศึกษาระดับสูงต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
         1. เพื ่อสร้างแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื ่อง “การเขียนสะกดคำพื้นฐาน” กลุ ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองกก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80   
         2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนภาษาไทยด้วยแบบ 
ฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง “การเขียนสะกดคำพ้ืนฐาน” 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. แบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง “การเขียนสะกดคำพื้นฐาน” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองกก จังหวัดศรีสะเกษ ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนด 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองกก มีความคิดเห็นทางบวกต่อการเรียน
ภาษาไทยด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง “การเขียนสะกดคำพ้ืนฐาน” ระดับมาก 
 
การดำเนินการวิจัย 
 1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองกก สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 12 คนได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 2. เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ได้แก่ คำพื้นฐานภาษาไทยซึ่งกำหนดโดยสถาบันภาษาไทย 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 2 นำมาทดสอบทักษะการเขียนภาษาไทยของนักเรียน ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 5 ซึ่ง
ประกอบด้วย คำจำนวน 80 คำ โดยได้คัดเลือกคำที่นักเรียนเขียนไม่ถูกต้องจากคำจำนวน 30 คำ ได้แก่ 
คำนาม คำกริยา  คำคุณศัพท์ คำควบกล้ำ และคำยืมจากภาษาต่างประเทศ ประโยค จำนวน 15 ประโยค 
และความเรียงจำนวน 1 เรื ่อง มาสร้างเป็นแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง “การเขียนสะกดคำพื้นฐาน”  
ที่เป็นปัญหาของการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
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 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี ้
    3.1 แบบฝึกทักษะทักษะภาษาไทย เรื ่อง การเขียนสะกดคำพื ้นฐานสำหรับนักเร ียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 
             3.2 แผนจัดการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย 
เรื่อง การเขียนสะกดคำพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
             3.3 แบบทดสอบเพื่อประเมินความสามารถทางการเขียนสะกดคำเรื ่อง การเขียนสะกดคำ
พ้ืนฐานภาษาไทย 
 4. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ดังนี้ 
    4.1 แบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคำพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
                   1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาศึกษา หนังสือ ตำรา และคู่มือที่
เกี่ยวข้องกับการสอนกลุ่มสาระการสอนภาษาไทย                 
            2) ดำเนินการสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำพื้นฐานภาษาไทยเพื่อใช้แก้ปัญหาการ
เขียนสะกดคำไม่ถูกต้องซึ่งกำหนดโดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  
                   3) นำแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคำพื้นฐานที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาสารนิพนธ์เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสมด้านโครงสร้าง
ของแบบฝึกทักษะและความสอดคล้องของแบบฝึกทักษะกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา  แล้วนำมาแก้ไข
ปรับปรุง 
                   4) นำแบบฝึกทักษะที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทยเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วนำผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
ข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (Index of item - Objective Congruence: IOC) ได้ค่า IOC ที่ได้มีค่าระหว่าง 
0.60-1.00 
                   5) นำแบบฝึกทักษะการเขียนที่แก้ไขปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญไปทดลอง
เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ของโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย โดยใช้การหาค่า E1/E2  ตามขั้นตอน ดังนี้ 
คือ 5.1) ขั้นทดลองรายบุคคล (One - to - One Tryout ) ระหว่างทดลอง ผู้วิจัยสังเกตและบันทึกเพ่ือ
แก้ไขปรับปรุงแบบฝึกทักษะ 5.2)  ขั้นทดลองกลุ่มเล็ก (Small  Group  Tryout)  และ 5.3) ขั้นทดลอง
ภาคสนาม  (Field Tryout) จากนั้น ผู้วิจัยนำแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำพื้นฐานภาษาไทย ที่แก้ไข
ปรับปรุงแล้วและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 มาทดลองจริงกับกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย คือ โรงเรียน
บ้านหนองกก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จำนวน 12 คน ความหมาย
ของประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 มีดังนี้  
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                  80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี ่ยของคะแนนที ่นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 5 
โรงเรียนบ้านหนองกก ทั้งหมดทำแบบฝึกทักษะในระหว่างเรียน คิดเป็นร้อยละ 80 
                        80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี ่ยท ี ่ได ้จากการทำแบบทดสอบหลังการเร ียน 
การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
     4.2 แผนการจัดการเรียนรู้ 
           ผู ้วิจัยสร้างแผนจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำพื้นฐาน  
ตามข้ันตอน ดังนี้  
                  1) ศึกษารายละเอียดของเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้เข้าใจหลักการ จุดหมาย โครงสร้าง สาระสำคัญ และมาตรฐานการ
เรียนรู้ แนวทางการดำเนินการ การวัดและประเมินผล            
                  2) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกด
คำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 5 แผน ประกอบด้วย สาระสำคัญ จุดประสงค์การเรยีนรู้ 
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนและแหล่งเรียน และการวัดและประเมินผล 
                  3) นำแผนการจ ัดการเร ียนร ู ้ท ี ่สร ้างเสร ็จแล ้วเสนอต่ออาจารย ์ท ี ่ปร ึกษาสารนิพนธ์   
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ 
                  4) นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่แก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
ไปให้ผู ้เชี ่ยวชาญชุดเดิมเพื่อประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู ้ ผลการประเมินพบว่า  
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.38 แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเหมาะสมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
     4.3 แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนสะกดคำพื้นฐาน 
          ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนสะกดคำพ้ืนฐาน ตามข้ันตอน ดังนี้ 
                   1) วิเคราะห์หลักสูตร กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย ศึกษาทฤษฎีและวิธ ีการสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  
                   2) สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนสะกดคำพื ้นฐานสำหรับนักเรียน 
ชั ้นประถมศึกษาปีที่  5 เป ็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเล ือกตอบ 4 ตัวเล ือก จำนวน 30 ข้อ 
นำแบบทดสอบเสนอผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบเพื่อขอข้อเสนอแนะ แล้วนำไปปรับปรุงแก้ไข จากนั้นนำเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งเพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับตัวชี้วัด ( Index of Item Objective 
Congruence: IOC) พบว่า แบบทดสอบมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และผ่านเกณฑ์ทุกข้อ   
           3) นำแบบทดสอบไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนในจังหวัด 
ศรีสะเกษ จำนวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย และไม่เคยเรียนเนื้อหานี้มาแล้ว นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
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คุณภาพของแบบทดสอบ หาค่าความยากง่าย และค่าอำนาจำแนกแต่ละข้อโดยยึดเกณฑ์ตัดสิน ผลปรากฏว่า 
ผ่านเกณฑ์ทุกข้อโดยมีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.35-0.78 และค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.34-0.58 
                   4) นำแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนสะกดคำมาหาความเชื่อมั่น โดยใช้วิธีการ
ของคูเดอร์-ริดชาร์ดสัน (KR-20) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2552: 315) ผลปรากฏว่า แบบวัด 
ความสามารถทางการเขียนสะกดคำพ้ืนฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.876  
    4.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่มีต่อการเรียนภาษาไทย 
                   ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาไทย ตามขั้นตอน ดังนี้ 
                   1) กำหนดเนื้อหา แนวคิดและขอบข่ายโครงสร้างของคำถามในด้านเนื้อหา รูปแบบโดย
ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้แบบสอบถามท่ีครอบคลุมเนื้อหาทุกด้าน              
                   2) นำข้อมูลที่ได้ศึกษา มาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 ที่มีต่อการเรียนภาษาไทย แบบสอบถามนี้มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scales)  
5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
                   3) นำแบบสอบถามความคิดเห็นที ่สร้างขึ ้นเสนอต่ออาจารย์ที ่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ จากนั้นนำแบบสอบถามความคิดเห็นที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว ให้
ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ชุดเดิม ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ (Face Validity) แล้วปรับปรุง
แบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ 
                   4) นำแบบสอบถามวัดความคิดเห็นไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของ
โรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของการวิจัย จำนวน 30 คน 
                   5) หาความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถามความคิดเห็นทั ้งฉบับโดยค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา 
(Alpha-Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 99) ผลปรากฏว่า 
มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.837              
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
              ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
              5.1 ทำหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนบา้น
หนองกก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เพ่ือขออนุญาตทดลองสอนเพ่ือ
เก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย 
     5.2 ก่อนทำการวิจัย ผู้วิจัยได้ทำความเข้าใจกับนักเรียนชั้นประถมประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
บ้านหนองกก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จำนวน 12 คนซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคำพ้ืนฐาน  
     5.3 ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง การเขียน
สะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง คิดเป็น
ระยะเวลาทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง  
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              5.4 ภายหลังจากการทดลองสอนได้เสร็จสิ้นลง ผู้วิจัยประเมินความสามารถทางการเขียนสะกด
คำของนักเรียนด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนสะกดคำพื้นฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แล้วนำมา
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานและให้นักเรียนตอบแบบสอบถามเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทยภายหลังการทดลองสอน 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
              การวิจัยนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 
              6.1 หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื ่อง การเขียนสะกดคำพ้ืนฐานสำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนบ้านหนองกก จังหวัดศรีสะเกษ ตามเกณฑ์ 80/80 วิเคราะห์
โดยการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)   
    6.2 คะแนนจากแบบสอบถามเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาไทย
นำมาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 
ผลการวิจัย 
          ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
          1. แบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคำพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนบ้านหนองกก จังหวัดศรีสะเกษที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  86.28/88.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 ที่กำหนด   
           2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองกก มีความคิดเห็นทางบวกต่อการเรียน
ภาษาไทยโดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านประโยชน์ที่ ได้รับ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด   
รองลงมา ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านบรรยากาศการเรียนการสอน  
 
อภิปรายผล 
          จากผลการวิจัยเรื่อง การสร้างแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคำพ้ืนฐาน มีประเด็นที่
สามารถนำมาอภิปรายได้ดังนี้ 
            1. ผลการวิจัย พบว่า แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองกก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 86.28/88.60 ผลการวิจัยเป็นเช่นนี ้ อาจเนื่องมาจากแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำพื้นฐาน
ภาษาไทยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านขั้นตอนกระบวนการสร้างอย่างถูกต้อง ดำเนินการเป็นขั้นตอน มีระบบและมี
วิธีการที่เหมาะสม เริ่มจากการศึกษาหลักสูตร สาระการเรียนรู้ มาตรฐานตัวชี้วัด การวัดผลประเมินผล ตลอดจน
ศึกษาแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและหลักการด้านจิตวิทยา เพื่อให้กิจกรรมของ
นักเรียนไม่ยากหรือง่ายเกินไป มีการจูงใจนักเรียนจากง่ายไปหายาก เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความภาคภูมิใจ
ว่าตนเองสามารถเรียนรู้ได้ ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของสมพงษ์ ศรีพยาต (2553: 64) ที่ได้
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สร้างชุดแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และพบว่ากระบวนการสร้าง
ชุดฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมีความสำคัญ ตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ในการสอน  การเลือกคำที่จะใช้
มาเป็นบทเรียน  แบบฝึกหัดสำหรับสอนและให้นักเรียนฝึกหัดเขียนสะกดคำ รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบฝึกทักษะจากผู้เชี ่ยวชาญ  ผู ้ว ิจัยดำเนินการสอนโดยยึดหลักของการฝึกหัดการเสริมแรง
ทางบวก (positive reinforcement) และหลักจิตวิทยาการเรียนรู้โดยมีการใช้กิจกรรมก่อนการเรียน
การสอน (pre-activities) เช่น การร้องเพลง การใช้เกมปริศนาคำทาย การใช้แผนภูมิหรือบัตรคำ ใน
การสอนแต่ละคาบ นักเรียนจึงมีโอกาสได้เห็นและอ่านไปพร้อม  ๆ กัน จากนั้นครูจึงแจกแบบฝึกให้
นักเรียนทุกคนทำความเข้าใจโดยมีการชี้แจงก่อนทำแบบฝึกแต่ละกิจกรรม เมื่อนักเรียนทุกคนเข้าใจ
แล้วจึงลงมือปฏิบัติตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแบบฝึกนั้น  ๆ ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของคิม เอ เอช คอร์ดเวินเนอร์ (Kim A. H. Cordewener, 2018: 135-153) ได้ทำการศึกษาวิธีการพัฒนา
ความสามารถในการเขียนสะกดคำและศึกษาการตระหนักรู้และแก้ไขเมื่อเขียนสะกดคำผิดพลาดข อง
นักเรียนประถมศึกษาที่เรียนภาษาดัทช์ (Dutch language) และพบว่า การใช้กิจกรรมก่อนการเรียนการ
สอนช่วยสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนโดยเฉพาะผู้เรียนระดับประถมศึกษาเนื่องจากช่วยให้ครูและผู้เรียนสร้าง
ความคุ้นเคยกันการทำกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น การร้องเพลง การเล่านิทานสั้นๆ ยังทำให้นักเรียนสนใจ
ในบทเรียนและเรียนได้ดีอีกด้วย 
 2. ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองกก ที่มีต่อ
การเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง “การเขียนสะกดคำพื้นฐาน” เป็นไปในทางบวกในระดับมาก  
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะ แบบฝึกทักษะภาษาไทยที่สร้างขึ้นนี้ได้รับการ
พัฒนาจากการวิเคราะห์ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา สอดคล้อง
กับหลักการสอนภาษาไทยที่ว่า “การนำปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนมาวิเคราะห์และหาแนวทางซ่อมเสริม
ข้อบกพร่องในการเรียนของผู้เรียนเป็นวิธีการช่วยเหลือให้ผู้เรียนปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู ้เร ียน” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 149) และผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที ่เร ียนด้วยแบบฝึกมี
พัฒนาการทางการเรียนรู้เนื้อหาวิชาได้ดีขึ้น เพราะนักเรียนได้มีโอกาสนำความรู้ที่เรียนมาแล้วมาฝึกให้เกิด
ความเข้าใจกว้างขวางขึ้น การฝึกทำ ย้ำทำบ่อย ๆ ย่อมทำให้นักเรียนเกิดทักษะความชำนาญสามารถจดจำ
เรื่องราวนั้นได้อย่างคงทนอีกด้วย 
               นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่า นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 5 โรงเรียนบ้านหนองกก 
แสดงความคิดเห็นว่า ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน และสนุกสนานกับการเรียน ที่
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี ้เป็นเพราะแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื ่องการเขียนสะกดคำพื ้นฐานที ่สร้างขึ้น
ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะหลายรูปแบบเปิดโอกาสให้นักเรียนนำความรู้ที่ เรียนมาแล้วมาฝึกให้เกิดความ
เข้าใจกว้างขวางขึ้น การฝึกทำย้ำทำบ่อย ๆ ย่อมทำให้นักเรียนเกิดทักษะความชำนาญสามารถจดจำ
เรื่องราวนั้นได้อย่างคงทนอีกด้วย สอดคล้องกับผลการวิจัยของถวัลย์ มาศจรัสและคณะ (2550: 61) ที่ว่า 
การจัดกิจกรรมหรือจัดแบบฝึกให้สนุก ใช้ภาษาเหมาะสมกับวัย มีการจัดกิจกรรมการฝึกที่เร้าความสนใจให้
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ผู้เรียนอยากคิดอยากค้นคว้าทำให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน มีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะ
หรือชุดการสอนนั้น ๆ  
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการวิจัย พบว่า แบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง การเขียนสะกดคำพื้นฐาน สำหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จึงน่าจะมีสร้างแบบฝึกทักษะการ
เขียนสะกดคำประเภทต่าง ๆ ที่ยังเป็นปัญหาด้านการสะกดคำของผู้เรียน เช่น การเขียนสะกดคำยาก  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วันวิสาขบูชากลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
77 (บ้านเนินสันติ) ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 25562 จำนวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 
วันวิสาขบูชา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อประเมินความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องวันวิสาขบูชาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วันวิสาขบูชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.15/81.97  
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนด และ2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
77 (บ้านเนินสันติ) มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องวันวิสาขบูชา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น
เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบชุดกิจกรรม ด้านกระบวนการเรียนรู้ และด้าน
ประโยชน์ 
 

คำสำคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้, กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to 1) develop a learning activity package on 
“Wisakhabucha Day” of Matthayomsuksa 1 Social Studies, Religion and Culture Learning 
Subject Group for Matthayomsuksa 1 students of Thairathwitaya 77 (Banneunsanti) School 
to attain the efficiency at 80/80 standard criteria and 2) examine the students 'satisfaction 
towards being taught using the developed learning activity package. The population studied 
were comprised of 38 Matthayomsuksa 1 students School who were studying in the second 
semester in academic year 2019 in Thairathwitaya 77 (Banneunsanti) School. The 
instruments used for collecting the data included a learning activity package on 
“Wisakhabucha Day” of Matthayomsuksa 1 Social Studies, Religion and Culture Learning 
Subject Group for Matthayomsuksa I students, a learning achievement test to evaluate the 
Matthayomsuksa 1 students' knowledge of Wisakhabucha Day and a questionnaire on the 
students 'satisfaction towards being taught using a learning activity package on 
“Wisakhabucha Day” of Matthayomsuksa 1 Social Studies. Religion and Culture Learning 
Subject Group. The statistics used for analyzing the collected data were percentage, mean 
and standard deviation. 
 The research findings were as follows: 1) the learning activity package on “ 
Wisakhabucha Day” of Matthayomsuksa 1 Social Studies, Religion and Culture Learning 
Subject Group for Matthayomsuksa 1 students attained the efficiency at 81.15 / 81.97 which 
was higher than the 80/80 standard criteria determined and 2) the students' satisfaction 
towards being taught using the developed learning activity package on “Wisakhabucha Day” 
of Matthayomsuksa 1 Social Studies, Religion and Culture Learning Subject Group was 
overall at highest level. After item analysis, the listed mean scores in order included 
content, design of learning activity package, learning process and usefulness. 
 

Keywords: Learning Activity Package, Social Studies, Religion and Culture Learning Subject 
                Group 
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บทนำ 
 ในศตวรรษที่ 20 โลกก้าวเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทำให้การดำเนินชีวิต
ของมนุษย์ในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วเกิดการพัฒนา
นวัตกรรมต่าง ๆ ทำให้โลกไร้พรมแดนแห่งการเรียนรู้สมาชิกในสังคมส่วนใหญ่เป็นไปตามกระแสวัตถุนิยม
บริโภคนิยมและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนและพองเพื่อนมากกว่าส่วนรวมซึ่งมีผลต่อการดำรงชีวิตของคน
ไทย จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนานาตนเองเพ่ือให้มีคุณมีคุณภาพด้วยเครื่องมือและกระบวนการสำคัญสำหรับ
การพัฒนาคนคือการศึกษาจึงแนวราวในการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด ดังนั้นครูผู้จัดการศึกษาจะต้องเปลี่ยนแปลงจากการเป็นผู้นำ  
ผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้ช่วยเหลือง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ด้วยยตนเอง จาก
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องแก่ผู้เรียน (ดวงกมล สินเพ็ง, 2553: 1) 
 การศึกษาเป็นกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
จึงเป็นสิ ่งสำคัญต่ออนาคตของชาติดังนั ้นหากต้องการให้ประชาชาติเจริญก้าวหน้าจึงจำเป็นต้องมี
ยุทธศาสตร์ทางการศึกษาชัดเจน และเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาความพร้อมของคนไทยให้ก้าวหน้าและ
สามารถแข่งขันกับชาติอื ่น ๆ สามารถดำเนินชีวิตอยู่อย่างสันติสุข (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2545: 15) กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้ านร่างกาย ความรู้ 
คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กระทรวงศึกษาธิการ , 2553: 1) ซึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนั้นมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจว่ามนุษย์ดำรงชีวิตอย่างไรทั้งใน
ฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคมการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจำกัด นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยกาลเวลาตามเหตุปจัจัย
ต่าง ๆ ทำให้เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นมีความอดทนอดกลั้นยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม
สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 
 ปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมใน
โรงเรียนต่าง ๆ ส่วนใหญ่มีการใช้วิธีสอนแบบบรรยายเพราะเนื้อหาสาระในวิชาสังคมมีมาก ทำให้ผู้เรียนเกิด
ความเบื่อหน่ายขาดความสนุกสนานและความกระตือรือร้นในการเรียน ไม่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่าง 
ๆ ที่มีอยู่จำนวนมากให้เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันดังนั้นจึงต้องจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองโดยพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้เป็นผู้มีความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา
ในปัจจุบันไม่บรรลุผลสำเร็จซึ่งจะเห็นได้จากการที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์  
ซึ่งกำหนดไว้ร้อยละ 70 โดยจากหลักฐานการวัดและประเมินผลกลุ่มสาระสังคมศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์โดยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.56 และปีการศึกษา 2561 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์โดยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.26 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้สอบถามและสัมภาษณ์
ผู้เกี ่ยวข้อง พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูยังไม่ประสบผลสำเร็จ อาจมีสาเหตุมาจาก
ครูผู้สอนไม่มีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายขาดสื่อการสอนที่กระตุ้นความสนใจผู้เรียน เป็นต้น 
 จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เรื ่องวันวิสาขบูชา สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเป็นสื่อในการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการเรียนของนักเรียน  
และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมให้มีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องวันวิสาขบูชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา  
และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  
 2. เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที ่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื ่อง 
วันวิสาขบูชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 
การดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 

(บ้านเนินสันติ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 ห้องเรียนมีนักเรียนทั้งหมด 113 คน  

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
77 (บ้านเนินสันติ) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
จำนวน 1 ห้องเรียน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) มาจากประชากรโดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่มมีนักเรียนจำนวน 38 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องวันวิสาขบูชา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยได้สร้าง 

และหาคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ เรื ่องวันวิสาขบูชา สำหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  
ตามขั้นตอนดังนี้ ศึกษา ค้นคว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) วิเคราะห์ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาเนื้อหาสาระ 
โครงสร้างเวลาเรียน การวัดผลประเมินผลการเรียน 

1.1 เลือกเนื้อเรื่องมาสร้างชุดกิจกรรม เรื่องวันวิสาขบูชา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
มาใช้ในการศึกษา 
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1.2 ศึกษาค้นคว้าเอกสารตำรา คู่มือครูเก่ียวกับวิธีการสอนการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
1.3 สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องวันวิสาขบูชาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
1.4 นำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องวันวิสาขบูชาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้น

เสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา โครงสร้างและภาษาในแต่ละกิจกรรมแล้วผู้วิจัย
นำมาปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา  

1.5 นำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื ่องวันวิสาขบูชาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้
ตรวจสอบแล้วนำมาใช้สำหรับหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมต่อไป  

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องวันวิสาขบูชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้  

2.1 ศึกษาเอกสารคู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  

2.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์สาระการเรียนรู้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กำหนดจำนวนข้อสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกที่เขียนทั้งหมด 30 ข้อและต้องการใช้
จริง 10 ข้อ   

2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ วันวิสาขบูชา สำหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  
เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อ  

2.4 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรี ยนที ่สร ้างขึ ้นเสนอต่ออาจารย ์ท ี ่ปร ึกษา  
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของข้อคำถามและคำตอบ อาจารย์ที่ปรึกษาได้เสนอแนะเกี่ยวกับ
แบบทดสอบโดยให้ระบุว่าข้อสอบข้อใดเป็นการวัดด้านความรู้ (K) ด้านทักษะกระบวนการ (P) หรือด้าน 
จิตพิสัย (A) แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา  

2.5 หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

2.6 หาค่าความยากง่าย  
2.7 หาอำนาจจำแนก  
2.8 หาค่าความเชื่อมั่นโดย KR-20  
2.9 จัดพิมพ์ข้อสอบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว นำไปใช้ในการทดสอบการเรียนและหลัง

เรียนเพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้และพิจารณาความเที่ยงตรงเชิง
เนื ้อหา (Content Validity) แล้วนำมาหาค่า IOC (Index of Consistency) โดยใช้ว ิธ ีของโรวิเนลลี 
(Rovinelli) และแฮมเบิลตัน (R.K. Hambleton) ของบุญชม ศรีสะอาด (2545: 63-64) คือ 

    ✓  ในช่อง   +1  ถ้าแน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นวัดจุดประสงค์ท่ีระบุไว้จริง 
    ✓  ในช่อง    0   ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นวัดจุดประสงค์ที่ระบุไว้จริง  
    ✓  ในช่อง   -1   ถ้าแน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นไม่ได้วัดจุดประสงค์ท่ีระบุไว้จริง 
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แล้วนำคะแนนประเมินรายข้อมารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยนำคะแนนเฉลี่ยรายข้อมารวมกันจึงหา

ค่าเฉลี่ย (�̅�) ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ .92 ถือว่ามีความเที่ยงตรงนำไปใช้ได้  
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที ่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ด้วยชุดกิจกรรม  

การเรียนรู้เรื่องวันวิสาขบูชาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้  
3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ  
3.2 ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) ซึ่งมีอยู่ 5 ระดับดังนี้ 
     ระดับ 5 หมายถึง  พึงพอใจในระดับ  มากที่สุด 
     ระดับ 4 หมายถึง  พึงพอใจในระดับ  มาก  
     ระดับ 3 หมายถึง  พึงพอใจในระดับ  ปานกลาง 
     ระดับ 2 หมายถึง  พึงพอใจในระดับ  น้อย 
     ระดับ 1 หมายถึง  พึงพอใจในระดับ  น้อยที่สุด  
3.3 นำแบบสอบถามความพึงพอใจที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน จำนวน 3 คน  
3.4 หาความเที่ยงตรงนำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่ผู้เชียวชาญประเมินมาหาค่า

ความตรงคามเนอ  
3.5 หาค่าความเชื่อมั่นโดยนำไปทดลองใช้ (Try out)  
3.6 พิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนฉบับสมบูรณ ์

 
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 การหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องวันวิสาขบูชา กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
เรื่อง วันวิสาขบูชา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการประเมิน
คะแนนการทำกิจกรรมระหว่างเรียน (E1) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (E2) และการหาประสิทธิภาพชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องวันวิสาขบูชา  
 1. ผลการทดลองสอนจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องวันวิสาขบูชา นักเรียนได้คะแนนกิจกรรม
ระหว่างเรียนโดยรวมทั้ง 8 คาบเรียน (E1) คิดเป็นร้อยละ 81.15 และภายหลังจากการทดลองเสร็จแล้วให้
นักเรียนทุกคนได้ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นพบว่านักเรียนที่ได้รับการ
ทดลองได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวม (E2) คิดเป็นร้อยละ 81.97  
 2. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรมการเรียนรู ้ เรื ่องวันวิสาขบูชา กลุ ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา  
และวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เท่ากับ 81.1 5/81.97 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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 ตอนที ่ 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนภายหลังได้รับการเรียนด้วยชุดกิจกรรม 
การเรียนรู้เรื่องวันวิสาขบูชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 1. นักเรียนที่ได้รับการเรียมชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องวันวิสาขบูชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู ่ในระดับมากทีสุด  

(�̅�= 4.61) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู ่ในระดับมากที่สุดในด้านการ
ออกแบบกิจกรรมและด้านกระบวนการเรียนรู้ สำหรับด้านที่เหลือนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
 2. นักเรียนที่ได้รับการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องวันวิสาขบูชา กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา 

และวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 มีความพึงพอใจด้านเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( �̅�=  4.45)  
เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ เนื้อหามีความเหมาะสม
กับเวลาที่ใช้ และเนื้อหาในแต่ละชุดเป็นเรื่องที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ สำหรับข้ออ่ืน ๆ ที่เหลือ
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

3. นักเรียนที่ได้รับการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องวันวิสาขบูชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจด้านการออกแบบชุดกิจกรรมโดยรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.75) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ คำชี้แจงในการปฏิบัติกิจกรรมมีขั้นตอนชัดเจนเข้าใจง่ายสำหรับข้ออื่น ๆ ที่เหลือนักเรียนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
 4. นักเรียนที่ได้รับการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องวันวิสาขบูชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจด้านกระบวนการเรียนรู้โดยรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (�̅� = 4.81) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
กำหนดขั้นตอนในกิจกรรมได้เหมาะสมสำหรับข้ออ่ืน ๆ ที่เหลือนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 5. นักเรียนที่ได้รับการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องวันวิสาขบูชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจด้านประโยชน์โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(�̅�= 4.41) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 
สรุปผลการวิจัย  

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องวันวิสาขบูชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.15/81.97 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80  

2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องวันวิสาขบูชา กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 โดยรวมอยู ่ในระดับมากที่สุด  

(�̅� = 4.61) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้  



วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564   93 

 

2.1 ด้านเนื้อหา นักเรียนที่ได้รับการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องวันวิสาขบูชากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจด้านเนื้อหาโดยรวม  

อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.45) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ได้แก่ เนื ้อหามีความเหมาะสมกับเวลาที ่ใช้และเนื ้อหาในแต่ละชุดเป็นเรื ่องที ่สามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้สำหรับข้ออ่ืน ๆ ที่เหลือนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

2.2 ด้านการออกแบบชุดกิจกรรม พบว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้   
เรื่องวันวิสาขบูชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึง

พอใจด้านการออกแบบชุดกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅�= 4.75) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ คำชี้แจงในการปฏิบัติกิจกรรมมีขั้นตอนชัดเจนเข้าใจง่าย
สำหรับข้ออ่ืน ๆ ที่เหลือนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

2.3 ด ้านกระบวนการเร ียนร ู ้พบว ่าน ักเร ียนที ่ ได ้ร ับการเร ียนชุดกิจกรรมการเร ียนรู้   
เรื่องวันวิสาขบูชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึง

พอใจด้านกระบวนการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.81) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ กำหนดขั้นตอนในกิจกรรมได้เหมาะสมสำหรับข้ออ่ื น ๆ  
ทีเ่หลือนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

2.4 ด้านประโยชน์ พบว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  วันวิสาขบูชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจด้านประโยชน์

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=  4.41) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ 
 
อภิปรายผล  
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ เรื ่องวันวิสาขบูชา กลุ ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.15 /81.97 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  
ที่กำหนด เนื ่องจากเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ที ่เน้นให้ผู ้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นหลักตาม
ความสามารถความถนัดของตนเองจากสื่อการเรียนรู้ที ่ครูสร้างขึ้นที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้สาระการเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีเนื้อหาที่กระชับเข้าใจง่าย มีภาพประกอบกับเนื้อหาจึงทำให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจในบทเรียนมากขึ้น ซึ่งชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นการนำสื่อหลายอย่าง
มาประกอบเข้าไว้ด้วยกันเป็นชุด เช่น ใบความรู้ ใบงาน เป็นต้น เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้รับความรู ้จา ก
การศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่ บุญชม ศรีสะอาด (2538 , หน้า 95) กล่าวว่า  
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ สื่อการสอนหลายอย่างประกอบกันจัดเข้าไว้ด้วยกันเป็นชุด หรือเรียกว่าเป็นสื่อ
ประสมเพื ่อมุ ่งให้ผู ้เรียนได้รับความรู ้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพรรณ  
เกียรติเจริญ (2547) ได้ทำการวิจัย เรื่องการสร้างชุดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
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และวัฒนธรรม เรื่องสิ่งเสพติดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า การสร้างชุดกิจกรรมแบบศูนย์
การเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องสิ่งเสพติดที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 
80/80 ที่กำหนดและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอัครเดช เขียวหวาน (2559) ได้ทำการวิจัยเรื่องเรื่องการ
พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนาพิธี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านตระแสง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนาพิธีกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านตระแสง อำเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์ มีประสิทธิภาพ 86.04/83.37 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องวันวิสาขบูชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ ในระดับมากที่สุดน่าจะ
สอดคล้องกับความเป็นจริงทั้งนี้เนื่องจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมีเนื้อหาที่ชัดเจนเข้าใจง่ายและมี
สื่อประกอบการเรียนการสอนหลายอย่างที่ทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ทองแดง สุกเหลืองและคณะ (2552) ได้ทำการวิจัย เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องศาสนาพิธี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษา
ความพึงพอใจ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องศาสนาพิธี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะสำหรับนำไปใช้  
    1.1 ก่อนนำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ผู ้สอนควรศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการดำเนิน
กิจกรรมจากคู่มือครูให้เข้าใจก่อนอย่างชัดเจน  
    1.2 ผู้สอนควรอธิบายและชี้แจงขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมให้ผู้เรียนเข้าใจก่อนนำชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้  
    1.3 การนำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ผู้สอนควรคำนึงถึงสภาพพ้ืนฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
สำคัญซึ่งครูผู้สอนควรปรับบริบทของการเรียนรู้ให้เหมาะกับผู้เรียน 
 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
    2.1 ควรจัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้กับเนื้อหาสาระอื่น ๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมและในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของวิชาอ่ืน ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจบทเรียนง่ายขึ้น  
    2.2 การจัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นเพื่อที่จะได้เป็นการ
พัฒนาผู้เรียนในหลาย ๆ ด้านพร้อมกัน  
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    2.3 ควรทำวิจัยเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ๆ เช่นให้มี
เนื้อหาที่เข้าใจง่ายมีรูปภาพที่น่าสนใจมากขึ้นจะทำให้นักเรียนเกิดความสนใจสนุกสนานเพลิดเพลินและเกิด
ความพึงพอใจต่อการเรียน 
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ABSTRACT 

 The objective of this study was to examine the primary school students’ attitude 
and attention toward music class. The method of study was a quantitative surveying 
research; the population were grade four, grade five and grade six of Guanzhong Primary 
School in Anhui Province, and the sample were 60 students selected by using systematic 
random sampling. The research tool was a questionnaire. 
  The research findings were: 1)  Most students expressed a good attitude towards 
music lessons; 2) music contents was singing (35%); 3) students favoured game import and 
situation import (25%), 4)  students' favorite part of music class were playing games and 
music appreciation (25%), 5)  most of the students did well in their music lessons, 6. most 
of the students' participation in music activities was good, 7. Most of them had high 
expectations towards music lessons. 

 

Keywords: Student’s attitude, Attention, Music 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติและความสนใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  
ที่มีต่อชั้นเรียนวิชาดนตรี วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยแบบสำรวจเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
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นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนประถมศึกษาก่วนจง มณฑลอานฮุย จำนวน 60 คน 
โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่ามีทัศนคติที่ดีต่อชั้นเรียนวิชาดนตรี 2) ชอบ
เนื้อหาเพลงที่ใช้ในการสอน (35%) 3) นักเรียนมีความชอบในการนำเข้าสู่เกมส์และเหตุการณ์ที่จะใช้สอน 
(25%) 4) นักเรียนชอบในส่วนของชั้นเรียนวิชาดนตรีในส่วนของการเล่นเกมส์และบทเพลงที่ชื่นชอบ (25%)  
5) นักเรียนส่วนใหญ่ทำได้ดีในส่วนของบทเรียนวิชาดนตรี 6) นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
ในกิจกรรมดนตรี และ 7) นักเรียนส่วนใหญ่มีความคาดหวังสูงต่อบทเรียนวิชาดนตรี 
 

คำสำคัญ: ทัศนคติของนักเรียน, ความสนใจ, ดนตรี 

 
Background and Research problems 
 The development of modern Music education in China is closely related to the 
historical development of modern China. The changes of social politics are inevitably 
related to music education. By the time passed, it influenced people's thoughts and the 
development of music education in China. 
 At present Chinese music education focus more focus on technical skills but 
ignoring the culture, society tradition, Chinese literature, philosophy and other aspects of 
aesthetical value, the present music education system becomes the reason why the 
Chinese society lack the knowledge in culture in overall which means Chinese music 
education of today have lost opportunity and power to shape up people’s attitude towards 
loving and appreciating the value of Chinese culture both in tangible and intangible culture 
and this serious must be resolved as soon as possible. 
 Primary school is the starting point for students to learn music and it is an 
important stage for students to improve their comprehensive ability. At present, there are 
many problems in primary school music education, such as unclear teaching objectives, 
insufficient musical knowledge and also incomplete teaching equipment, which seriously 
affected to the development of primary school curriculum. 
 Primary school music education is based on the realization of music curriculum 
value. Through teaching and various vivid music practical activities, we must cultivate the 
students' interest in music, develop their musical feeling and appreciation ability, 
performance ability and creative ability, improve their musical cultural accomplishment, 
enrich their emotional experience and cultivate their noble sentiment. 
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 For grade 1 and 2: students should pay full attention to the physical and mental 
characteristics of image-oriented thinking, curiosity, hyperactivity and strong imitation. They 
should be good at making use of children's natural voice and dexterous body. The suggestion 
is teachers may adopt comprehensive means of singing and dancing, pictures and games to 
conduct intuitive teaching. Offering short music listening by using the interesting and vivid 
materials to stimulate and cultivate students' interest in music.  Develop the sense of music 
and experience the beauty of music. Able to sing naturally and with expression, willing 
to participate in other musical performances and improvisation activities. 
 For grade 3-6: Students' life scope and cognitive domain are further expanded, 
and their ability to experience feelings and explore creative activities is enhanced. Attention 
should be paid to guide students' overall feeling of music, enrich the genres and forms of 
teaching music, increase the weight of musical instrument performance and music creation 
activities, and attract students with vivid teaching forms and artistic charm. Maintain 
students' interest in music, make students willing to participate in music activities to 
cultivate the ability of music feeling and appreciation. Cultivate the ability to express music 
cultivate artistic imagination and creativity. Cultivate a positive attitude and camaraderie. 
All said above are affected to student on their attitude toward music studies as well as 
their future occupations. 
 Because of the present situation on music education trends to be on western 
music, popular music and lacks of learning Chinese traditional music with in Chinese culture, 
so that the researcher wants to know the primary student’s attitude and attention toward 
music and their future occupation. 
 
Research problem 
 The students attitude and attention toward music classes are unknown to primary 
school students of Guanzhong primary school. 
 
Research questions 
 1. What is the primary school students’ attitude toward music?   
 2. What is the primary school students’ attention in music?   
 3. How to know primary school students’ attitude toward music?   
 4. How to know primary school students’ attention toward music? 
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Purposes of Research  
 To study primary students’ attitude and attention toward music. 
 
Conceptual Framework 

The diagram of framework is illustrated in the Figure 1 followed. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Research Method 
 1. Research place: Guanzhong Primary School, Fuyang City, Anhui Province, China. 
 2. Population are grade four, grade five and grade six of primary students at 
Guanzhong Primary School in Fuyang City, Anhui Province, China 
  3. Sample are 60 students got by systematic sampling.  
 4. Working period are two weeks. 

5. Research tool is a five steps rating scale surveying questionnaire, rating from 5 
(very much agreed) to 1 (very much disagreed) 

6. Data collection processes 
The researcher first need to apply to the schools they study, and then get 

permission to collect data in the field. At the appointed time, the researcher sent 
questionnaires to 60 students at Guanzhong Primary School and get them back within 3 days.  

Research 
conclusion 

Setup topic: The Attitude and Attention 
of Primary School Students toward 

Music and Future Occupation: A Case 
Study of Guanzhong Primary School’s 

Students 
 

Review 
literature 

Finding the 
Population and 

sampling 

Developing 
questionnaire 
Experts check 

Data 
collecting 

Data 
analyzing 

Figure 1: Conceptual Framework 
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Data analysis 

In this research, SPSS statistical software was used to assist the computer in 
statistical analysis of relevant data. This research mainly analyzed the interest of primary 
school students in music lessons and conducts statistical analysis on the data of different 
genders, ages, grades, attitudes towards music lessons and learning situation and other 
aspects. 

 
Research result 

Attitude of students 
 According to the results in chapter 4, most students have a good attitude towards 
music lessons. There are 10 items that all shown like very much. 
 Students' learning in music lessons 
  According to the results of Chapter 4, it can be seen from table 4.3, the proportion 
of music lessons content in Guanzhong primary school from high to low is as follows: Singing 
35%, appreciate the songs in the textbook 30%, watch movies 21.7%, learn to play an 
instrument 5%, and learning music knowledge 8.3%. 

According to the results of Chapter 4, it can be seen from table 4.4 that students 
like to import music lessons from high to low: Game import 25% situation import 25%, story 
import 20%, song import 20%, and review import 10%. 

According to the results of Chapter 4, it can be seen from table 4.5, students' favorite 
part in music class: 15 students chose to play games and 15 students chose to appreciate. 
Then 12 students chose to singing and 12 students chose to create. Finally  
6 students chose to import. 

According to the results of Chapter 4, it can be seen from table 4.6, most of the 
students are doing well in their music lessons. There are 8 items shown often are: 1) can 
tell the mood of a song, 2) when hear a new song, can understand and say the feelings 
expressed in the song, 3) can volunteer to sing in music class, 4) can sing the songs their 
learned in music class, 5) can master the knowledge and exercises in the textbook, 6) the 
teacher demonstrate when learning a new song, 7) the teacher organize cooperative study 
in music class, 10) they disappointed when their music class is occupied by other subjects. 
There are 2 items shown sometimes are: 8) not paying attention or doing other work in the 
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music class, 9) the music class occupied by other subjects. 
According to the results of Chapter 4, it can be seen from table 4.7, most of the 

students' participation in music activities is good. There is one item shown sometimes: 
1) The school organize activities related to music.  
2) There are 2 items shown often, that are: 

- take part in the music activities organized by the school,  
- take part in music activities other than school. 

 Students' expectations for music lessons 
 According to the results of Chapter four, it can be seen from table 4.8 almost 

students have good expectations for music lessons. There are 6 items shown very much 
agree are: 3) change the teaching modes of the music class, 4) give them the chance to 
learn an instrument, 5) increase the variety of music to learn, 6) their teachers to teach 
them something about music in addition to the textbooks, 9) appreciate to music that they 
are interested in, 10) reduce the frequency with which music lessons are occupied by other 
subjects. 

There are 4 items shown agree are: 1) increase the number of music lessons every 
week, 2) increase the content of the music lesson, 7) increase music activities in the school, 
8) their school to organize more music activities outside of school. 

 
Discussion 

The results are discussed based on theoretical literature and a questionnaire survey  
is conducted among the students of Guanzhong Primary School. 
 Attitude of students 
 The most students have a good attitude towards music lessons. And listening to 
music is the students' favorite. For a primary school student, sound is the most intuitive 
feeling. A beautiful piece of music will catch students' attention. According to Wang Yue 
(2011), “Applied Research of Music Psychology in Music Teaching activities”. Music is an art, 
which enables people to experience, feel and create beauty, as well as to delight their 
body and mind. Listening to music can cultivate students' ability to appreciate music, and 
their ability to feel and distinguish sound, deepen students' emotional experience, and 
improve their attention, memory and aesthetic ability. 
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 Students' learning in music lessons 
  Half of the students chose games and appreciation as their favorite part of music 
class, the second is appreciation. Refer to “The Application of Music Education Psychology 
in Primary School Music Teaching” by Zhou Taotao (2013). To stimulate students' interest 
in music lessons, it is necessary to have a colorful teaching process with various forms, such 
as game-style teaching interaction, in which students participate rather than passively 
accept. Current teaching emphasizes the all-round development of students' ability. 
Therefore, in primary school music education and teaching, students should not only learn 
music itself, but also develop a certain sense of appreciation through music learning. 
Therefore, listening and appreciating are very good teaching methods. 
 Students' expectations for music lessons 
 Most students have good expectations for music lessons. Most students wish to 
reduce the frequency with which music lessons are occupied by other subjects. Refer to 
Gao Yang (2019) “Elementary school music education status analysis and thinking”. We 
often encounter the problem of "changing classes" in primary school. It means that spend 
the time in music class studying Chinese, Math, English and so on. While it may seem that 
spending more time on these cultural courses can help students develop better in the 
present, in the long run, it limits the direction in which students develop. Therefore, the 
school should strictly supervise the progress of music teaching to ensure that each music 
lesson can be put into practice and avoid being occupied by other teachers. Schools should 
also put forward requirements for teachers, not to occupy the time of music and other 
courses, to give students enough time to study music, to ensure that music teaching can 
be carried out in an orderly manner. Will be more conducive to the overall development 
of students. 

 
Suggestions 
 1. Suggestions for the research results 
              Based on the research results, the researchers proposed the following suggestions: 

1.1 Changed the ideology. 
First of all, schools need to actively organize music teachers to study national 

policies and fully recognize the positive impact that primary school music education can 
bring to students' physical and mental health development. Secondly, music teachers 
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should recognize the purpose of music teaching, affirm students' subjectivity in music 
classroom, take improving students' comprehensive quality and shaping students' scientific 
aesthetic standards as teaching objectives, and gradually improve the teaching system 
according to the actual situation of the school. 

“Music Curriculum Standards” clearly puts forward: In the period of compulsory 
teaching, the teaching purpose of music class is not to cultivate professional music talents, 
but to stimulate students' music potential, encourage students to participate in music 
learning, cultivate students' interest in music, and lay a solid foundation for students to 
learn, enjoy and love music. 

1.2 Strictly supervise the progress of music teaching. 
The school should strictly supervise the progress of music teaching to ensure that 

each music lesson can be put into practice and avoid being occupied by other teachers. 
Schools should also put forward requirements for teachers, not to occupy the time of music 
and other courses, to give students enough time to study music, to ensure that music 
teaching can be carried out in an orderly manner. 

1.3 Improve the basic music teaching equipment. 
The first is to raise awareness of music education. Second, the basic teaching 

facilities of music should be improved to meet the basic requirements of teaching. 
Multimedia, staff, electronic organ, piano and other teaching equipment should be fully 
equipped, and music-related books, magazines and audio-visual materials should also be 
equipped in the reading rooms of the school. 

1.4 Use music games. 
Primary school music classroom teaching should be combined with the age 

characteristics of students, in the teaching process to add music games. Music teachers 
create certain teaching situations for students, encourage students to participate in game 
activities, and enhance the spirit of cooperation and gain self-perception in the game. 
Teachers should gradually change their teaching concepts, scientifically select and organize 
music games, guide students to innovate and create in games, and gradually improve 
students' cooperative exploration level. 

1.5 Focus on innovation. 
The purpose of music education in primary schools is to adopt a variety of 

teaching methods so that students can improve their aesthetic level and cultivate their 
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innovative thinking. Elementary school basic music education can show its value in the 
creation process. Enthusiastic singing, beautiful musical works and energetic live dance can 
all stimulate students' innovation and creativity. In classroom teaching, teachers can adopt 
a variety of teaching methods to create an orderly and enterprising learning atmosphere, 
such as creating story scenes for students through situation creation and other ways, 
encouraging students to play a role, and improving students' participation enthusiasm. 
 
Suggestions for future research 
 Firstly, this study used a quantitative method. The researcher takes the attitude of 
primary school students towards music and the future as the topic, adopts the methods of 
questionnaire survey, and draws the research conclusion through statistical. However, the 
sample size of this study is too small to popularize the results of this study. If conditions 
permit, future scholars can try to expand the sample study, and the content and scope of 
the study are also continuously refined. 
  Secondly, due to the shortage of time, only the students were investigated. If a 
multi-faceted investigation is carried out, such as the teachers, the problems understood 
may be more comprehensive and the research will be more sufficient. 
  Finally, this study only studies the attitudes and concerns of primary school students 
towards music lessons and hopes to study other professional fields in the future, such as 
piano teaching. 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เปรียบเทียบ
การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์ทำงานโดยกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยคือ ครูโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จำนวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูที ่เป็นกลุ ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวมอยู่ใน ระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ์ ด้านทรัพยากรงบประมาณ 
ด้านทรัพยากรอาคารสถานที่และด้านทรัพยากรบุคคล 2) ครูที่มีระดับการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน
ต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมของครู, การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to 1) Study level of teachers' participation in 
educational resource management of Watpakhacharoenwittaya School. under the 
Phranakhon Si Ayutthaya Province Administrative Organization 2)  Comparision of teachers’ 
participation in educational resource management at Watpakhacharoenwittaya School 
under the Phranakhon Si Ayutthaya Province Administrative Organization classified by 
educational level and work experience. The samples used in the research were 80 teachers 
of Watpakhacharoenwittaya School under the Phranakhon Si Ayutthaya Province 
Administrative Organization. The instrument used for data collection was a rating scale 
questionnaire with 5 levels. The statistics used for analysis consists of percentage, average, 
standard deviation and t-test. 
 The results of the research were found that: 1) Teachers’ participation in educational 
resource management of Watpakhacharoenwittaya School under the Phranakhon Si Ayutthaya 
Province Administrative Organization as a whole were at a high level. When considering in each 
aspect, it was found that teachers’ participation in educational resource management was at a 
high level in all aspects. The average from highest to lowest was namely materials, equipment, 
budgets building and human resource. 2) In overall, teachers with different educational levels 
and work experience had no different participation in educational resource management of 
Watpakhacharoenwittaya School under the Phranakhon Si Ayutthaya Province Administrative 
Organization. 
 

Keywords: Teachers’ participation, Educational resource management 

 
บทนำ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (2560: 15-23) หมวด 5 มาตรา 54  
ได้กล่าวถึงหน้าที่ของรัฐ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล
และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัยโดย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย  
รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการรวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ



วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564   109 

 

และโดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการกำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษานั ้นมีคุณภาพได้ตาม
มาตรฐานสากล การศึกษาต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติและสามารถเชี่ยวชาญได้ตาม
ความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ให้มีการจัดตั้งกองทุน
เพื่อใช้ในการช่วยเหลือ  ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูโดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทาง
ภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี รัฐต้องดำเนินการให้
เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา มาตรา 
58 ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณการเงินและทรัพย์สินทั้งจากรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่นและต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษาดังนี้  1) ให้รัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นระดมทรัพยากรเพื ่อการศึกษาโดยอาจจัดเก็บภาษี  เพื ่อการศึกษาได้ตามความเหมาะสม  
2) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาโดยเป็นผู้จัด
และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษาและมีส่วนร่วม
รับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจำเป็นทั้งนี้ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากร  ดังกล่าว โดยการสนับสนุนการอุดหนุนและใช้
มาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีตามความเหมาะสมและความจำเป็น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมา ย
กำหนด 
 ทรัพยากรทางการศึกษาเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การจัดการศึกษาประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
ของการจัดการศึกษาตามที่กำหนดไว้ ดังที่ พิสิษฐ์  ภู่รอด (2553) กล่าวว่า ทรัพยากรทางการศึกษานั้นมี
ความจำเป็นและมีส่วนสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสามารถจัดการและบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จำกัดให้ได้ประโยชน์สูงสุดซึ่งจะสอดคล้องกับ เอกกมล เยาวนา (2552) กล่าวว่า ทรัพยากรมีความสำคัญคือ
เป็นปัจจัยพื้นฐานในการบริหารและซึ่งองค์ประกอบในการพัฒนาให้องค์กรมีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ
และยังช่วยให้ระบบการบริหารจัดการทันสมัยอีกทั้งยังช่วยให้การวิเคราะห์และตัดสินใจในการบริหาร
จัดการเกิดประโยชน์สูงสุดทำให้เกิดการระดมทรัพยากรทุกด้านและมีส่วนร่วมจากทุกส่วนของสังคมทั้ง
ภาครัฐเอกชนและชุมชนซึ่งสอดคล้องกับยุภาภรณ์ สุทธิโคตร (2555) กล่าวว่า การพัฒนาประสิทธิภาพของ
โรงเรียนขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการทั้งในด้านการบริการจัดการงานอาคารสถานที่การจัดการ
รูปแบบการเรียนการสอนการจัดการสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือบุคลากร
ในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะมีส่วนสำคัญมากในการพัฒนา
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นักเรียนเพราะบุคคลเหล่านี้มีสำคัญในการดำเนินงานทุกอย่างภายในโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนสามารถ
ดำเนินการได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  
และประเทศชาติ พรเทพ รัตนติสร้อย (2556) กล่าวว่า ทรัพยากรการศึกษามีความสำคัญมากในการบริหาร
โรงเรียนเพราะว่าทรัพยากรการศึกษาเป็นปัจจัยภายในและภายนอกที่สนับสนุน ส่งเสริมและกระตุ้นให้การ
ดำเนินงานภายในและภายนอกบรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสนใจศึกษาวิจัยเรื ่องการมีส่วนร่วมของครูในการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
ซึ่งการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาจะมีประโยชน์สูงสุด หากครูมีส่วนร่วมในการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดป่าคาเจริญ
วิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดป่า  
คาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ทำงาน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยศึกษา ทฤษฎี หลักการและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง สามารถสรุปเนื้อหาได้ว่า
ขอบข่ายเนื้อหาของประเด็น จากผลการสังเคราะห์ประเภททรัพยากรทางการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ตามแนวคิดของเบนเดอร์ (Bender, 1983), เบราน์, ลีวิส และ ฮาร์ชีโรด (Brown, Lewis 
& Harcheroad, 1985), เบญจวรรณ อุไรรัตน์ (2551), ประเสริฐ วงศ์เสนา (2552), วิเชียร ทองน้อย 
(2552), ศิริพร สุขสวัสดิ์ (2551), หวน พินธุพันธ์ (2554) และอำนวย ไชยปัน (2550) จึงกำหนดเป็นกรอบ
แนวคิด โดยกำหนดตัวแปรต้น ได้แก่  ระดับการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน และตัวแปรตามการมีส่วน
ร่วมในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ได้แก่1) ทรัพยากรบุคคล 2) ทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ์  
3) ทรัพยากรงบประมาณ  4) ทรัพยากรอาคารสถานที่ ตามกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
การดำเนินการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
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   ผู้วิจัยได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดป่าคาเจริญ
วิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากผลการสังเคราะห์ประเภททรัพยากรทาง
การศึกษา ตามแนวคิดของเบนเดอร์ (Bender, 1983), เบราน์, ลีวิส และฮาร์ชีโรด (Brown, Lewis & 
Harcheroad, 1985), เบญจวรรณ อุไรรัตน์ (2551), ประเสริฐ วงศ์เสนา (2552), วิเชียร ทองน้อย (2552), 
ศิริพร สุขสวัสดิ์ (2551), หวน พินธุพันธ์ (2554) และอำนวย ไชยปัน (2550) ประกอบไปด้วย  

    - ทรัพยากรบุคคล  
    - ทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ์ 
    - ทรัพยากรงบประมาณ 
    - ทรัพยากรอาคารสถานที่ 
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ครูในโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 98 คน  

2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ครูในโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา  
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 80 คน กำหนดตัวอย่างโดยการเปิดตารางของ
เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และได้ทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) มาจากประชากร 

เครื่องมือและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารทรัพยากร

ทางการศึกษาโรงเร ียนว ัดป่าคาเจริญวิทยา ส ังก ัดองค์การบร ิหารส ่วนจังหว ัดพระนครศร ีอยุธยา  
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็น
แบบเลือกตอบ (Check List) จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี ่ยวกับการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามการบริหารทรัพยากร
ทางการศึกษาใน 4 ด้าน คือ ทรัพยากรบุคคล 9 ข้อ ,ทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ์ 9 ข้อ, ทรัพยากรงบประมาณ 
8 ข้อและทรัพยากรอาคารสถานที่ 8 ข้อ รวม 34 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และการทดสอบค่าที (t-test) 
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ผลการวิจัย 
1. กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 80 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 66.25  

อายุ 30 - 40 ปี จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน  48 คน  
คิดเป็นร้อยละ 60.00 และประสบการณ์ทำงานต่ำกว่า 10 ปี จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 51.25 

2. ครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดป่าคาเจริญ

วิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม อยู ่ในระดับมาก (𝑋=3.85)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา อยู่ในระดับมาก 
ทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีผลการวิจัย ดังนี้ 

2.1 ด้านทรัพยากรบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑋= 3.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ครูมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การจัดสรรหน้าที่
พิเศษให้เหมาะสมกับความถนัดและความสามารถ สำหรับข้ออ่ืน ๆ ที่เหลือครูมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 

2.2 ด้านทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑋=3.93) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ครูมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด ได้แก่ การระดม แสวงหาวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการ (𝑋=4.11) รองลงมา ได้แก่  

การประเมินการใช้เพ่ือวางแผนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในครั้งต่อไป (𝑋=4.03) สำหรับการชี้แจงเกี่ยวกับการ

ใช้และการเก็บรักษาอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด (𝑋=3.71) 

2.3 ด้านทรัพยากรงบประมาณ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (𝑋=3.91) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ครูมีส่วนร่วมการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

ได้แก่ การใช้จ่ายเงินงบประมาณที่เน้นความประหยัด คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ (𝑋=4.05) รองลงมา 

ได้แก่ การวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (𝑋=3.95) สำหรับการปรับแผนการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับ

สภาวะการที่เปลี่ยนแปลงไป มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด (𝑋=3.80)  

2.4 ด้านทรัพยากรอาคารสถานที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑋=3.83) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ครูมีส่วนร่วมการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้ อที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด ได้แก่ การใช้อาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์คุ้มค่า (𝑋= 3.98) รองลงมา ได้แก่ 

การกำหนดความต้องการใช้อาคารสถานที่ (𝑋= 3.88) สำหรับการระดมทรัพยากรเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

อาคารสถานที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด (𝑋=3.73)  
3. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดป่าคาเจริญ

วิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์
การทำงาน ดังนี้ 
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3.1 ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาโรงเรี ยน 
วัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน การมีส่วน
ร่วมในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา ไม่แตกต่างกันทุกด้าน 

3.2 ครูที่มีประสบการณ์ทำงานต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาโรงเรียน
วัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมไม่แตกต่า งกัน  
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ทำงานต่างกัน การมี
ส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา ไม่แตกต่างกันทุกด้าน 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยสามารถนำมาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1. การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา  

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมพบว่า ครูมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากร
ทางการศึกษา อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากร
ทางการศึกษาด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ  
ด้านทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ครูเข้ามามีส่วนในการจัดการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาในทุกด้านและครูให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันครูในโรงเรียนวัดป่าคาเจริญ
วิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้ามามีส่วนร่วมการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งด้านทรัพยากร
บุคคล ทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ์ ทรัพยากรงบประมาณ ทรัพยากรอาคารสถานที่ เพื่อให้การดำเนินการของ
โรงเรียนและการจัดการศึกษามีคุณภาพ ซึ ่งสอดคล้องกับผลการวิ จัยของพชรภรณ์ สิงห์สุรี (2558)  
ได้ทำการศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง  จันทบุรี
และตราด พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง
กับ ธัชพงศ์ มีแก้ว (2557) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในกลุ่มลำเหย อำเภอ
ดอนตูม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของโรงเรียนภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และเช่นเดียวกับกับ เกตุมณี แซงบุญเรือง 
(2557) ได้ทำการวิจัยเรื่องการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม 
ผลการวิจัย พบว่า การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สังเวียน มาลาทอง (2556) ได้ศึกษา
สภาพการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี พบว่า ภาพรวมสภาพการระดมทรัพยากรอยู่ในระดับมาก 
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2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดป่าคา
เจร ิญว ิทยา ส ังก ัดองค์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดพระนครศร ีอย ุธยา จำแนกตาม ระด ับการศ ึกษา 
และประสบการณ์ทำงาน สามารถนำมาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

2.1 ระดับการศึกษา จากผลการวิจัยพบว่า ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษาทั ้งโดยภาพรวมและรายด้าน คือด้านทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรวัสดุ 
อุปกรณ์ ทรัพยากรงบประมาณ ทรัพยากรอาคารสถานที่ไม่แตกต่างกัน ซึ ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัย  
ของพชรภรณ์ สิงห์สุรี (2558) ได้ทำการศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจำแนกตามระดับ
การศึกษาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเตอร์เน็ต ทำให้ครูสามารถ
ศึกษาและแสวงหาความรู้ได้อย่างทัดเทียมกัน ดังนั้น ระดับการศึกษาต่างกัน จึงทำให้ครูมีส่วนร่วมไม่
แตกต่างกัน 

2.2 ประสบการณ์ทำงาน จากผลการวิจัยพบว่า ครูทีมีประสบการณ์ทำงานต่างกันมีส่วนร่วมใน
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน  คือด้านทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรวัสดุ 
อุปกรณ์ ทรัพยากรงบประมาณ ทรัพยากรอาคารสถานที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
พชรภรณ์ สิงห์สุรี (2558) ได้ทำการศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจำแนกตามประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยแบ่งออกเป็นข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้และข้อเสนอแนะ 
ในการวิจัยครั้งต่อไป ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ 
1. ด้านทร ัพยากรบุคคล โรงเร ียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบร ิหารส่วนจ ังหวัด

พระนครศรีอยุธยา สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการจัดสรรหน้าที ่พิเศษให้เหมาะสมกับความถนัด 
และความสามารถของครูเพ่ือให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ด้านทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ์ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการชี้แจงเกี่ยวกับการใช้และการเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์  
เพ่ือช่วยในการกำกับ ติดตาม ดูแล รักษาให้วัสดุ อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

3. ด้านทรัพยากรงบประมาณ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณในสภาวะการที่
เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้การใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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4. ด ้านอาคารสถานที ่  โรงเร ียนว ัดป่าคาเจร ิญว ิทยา ส ังก ัดองค์การบร ิหารส ่วนจ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาใหมากยิ่งขึ้นเพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงอาคารสถานที ่

 
ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในแต่ละด้านอย่างละเอียด เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ใน

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
2. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในโรงเรียนอ่ืน ๆ เพื่อให้

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียนปฐมวัยก่อน
และหลังได้รับการจัดกิจกรรมละเลงสีใน 3 ด้าน คือ ความสัมพันธ์ของความยาว และระยะทางความสัมพันธ์
ของตำแหน่งที่ตั้ง และความสัมพันธ์ของทิศทาง 2) เปรียบเทียบความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียน
ปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมละเลงสีกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่
กำลังเรียนอยู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนอนุบาลกรอบสุข สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำนวนทั้งสิ้น 20 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ประกอบด้วยกิจกรรมละเลงสีและ 2) แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการวัด

ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test for Dependent Sample) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมละเลงสีนักเรียนปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลกรอบสุขมี
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์อยู่ในระดับพอใช้ และภายหลังการได้รับการจัดกิจกรรมละเลงสีนักเรียน
ปฐมวัยมีความสามารถด้านมิติสัมพันธ์อยู่ในระดับดีมากทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความสัมพันธ์ของความยาว 
และระยะทางความสัมพันธ์ของตำแหน่งและที่ตั้งและความสัมพันธ์ของทิศทางและ 2) ผลการเปรียบเทียบ
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียนปฐมวัยพบว่าภายหลังการทดลองสอนนักเรียนปฐมวัยมี
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์สูงกว่าก่อนการทดลองสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 
 

คำสำคัญ: ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียนปฐมวัย, กิจกรรมละเลงสี 
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ABSTRACT 

 This research aimed to 1) examine the spatial ability revet of pre-schwet pupils 
before and after being engaged in finger painting, notivities in 3 aspects-relationship of 
length and distance, relationship of position and location and relationship of directions and 
2) make a comparison of spatial ability of pre-school pupils before and after participated in 
finger painting activities. The study sample comprised 20 pre-school pupils of Krobsook 
Kindergarten under the Mahasarakam Primary Educational Service Area Office 1 who were 
learning in the second semester, academic year 2019. The instruments used for collecting 
the data included 1) learning experience management plans containing finger-painting 
activities for pre-school children and 2) a spatial ability test to evaluate the children's spatial 

abilities. The statistics used for analyzing the collected data were mean (x̅), standard 
deviation (S.D.) and dependent sample t-test.  
 The research findings were as follows: 1) Before being engaged in finger painting 
activities, the spatial ability of the pre-school pupils of Krobsook Kindergarten was at fair 
level. After participating in the finger-painting activities, the pre-school pupils 'spatial ability 
was at very good level in all 3 aspects in the relationship of length and distance, location 
and the area of direction and 2) After the experimental teaching using finger painting 
activities, the pre-school pupils' spatial ability was at a higher level in all 3 aspects than it was 
before the experimental teaching. 
 

Keywords: Pre-School Pupils' spatial Ability, Finger Painting Activities 

 
บทนำ 
 การศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ปีซึ่ง
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยนี้จะนี้จะมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากระดับอื่น ๆ กล่าวคือ เป็นการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างเสริมพัฒนาการของนักเรียนปฐมวัยในด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้
ควบคู่กันไป โดยนักเรียนปฐมวัยจะเกิดการเรียนรู้จากการได้รับประสบการณ์และกิจกรรมต่าง  ๆ มีส่วน
สัมผัสกับเหตุการณ์และได้ลงมือกระทำซึ่งการเรียนรู้ของนักเรียนปฐมวัยนั้นสมองมีส่วนสำคัญอย่างมากใน
การพัฒนาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการเรียนรู้ของนักเรียนปฐมวัยในวัยนี้จะส่งผลต่อการพัฒนามนุษย์อย่าง
มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต (คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2550) 
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 ในโลกปัจจุบันนี้ การเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตผลของการอบรมเลี้ยงดูและประสบการณ์
ต่าง ๆ ที่นักเรียนปฐมวัยเคยได้รับในระยะต้นของชีวิตจะมีอิทธิพลต่อการวางรากฐานของการพัฒนาทั้งทาง
ร่างกาย สติปัญญา สังคมและบุคลิกภาพการเรียนรู้ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์เบื้องต้นจะเป็นพื้นฐานแห่ง
การเรียนตัวหนังสือและยังเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาทัศนวิสัย (Perspective) ความสามารถทางการ
จำแนกและความแตกต่างการเข้าใจลักษณะของวัตถุขนาดมิติการเคลื่อนที่การปลูกฝังให้นักเรียนปฐมวัยได้
เรียนรู้กิจกรรมด้านมิติสัมพันธ์จึงสอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน 
 มิติสัมพันธ์ (Relational Dimension) เป็นความสามารถที่จะส่งผลให้มนุษย์เข้าใจถึงมิติอัน ได้แก่ 
ขนาดรูปร่างความสูง-ต่ำความใกล้-ไกลพื้นที่และปริมาตรเหล่านี้ เป็นต้น เป็นความสามารถที่จะช่วยให้
มนุษย์เกิดจินตนาการ และนึกเห็นภาพของส่วนประกอบต่าง ๆ เมื่อแยกออกจากกันสามารถที่จะมองเห็น
เค้าโครงหรือโครงสร้างเมื่อเอาส่วนต่าง ๆ มาประกอบหรือรวมเข้าด้วยกันซึ่งความสามารถด้านมิติสัมพันธ์นี้
สามารถพัฒนาได้ตั้งแต่ระดับปฐมวัยโดยจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนปฐมวัยได้มีโอกาสใช้วัตถุสิ่งของ
ต่าง ๆ อย่างชำนาญความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการเลื่อนและการหมุนวัตถุคือพื้นฐานของการสำรวจมิติ
สัมพันธ์ของนักเรียนปฐมวัยสำหรับ Grande & Morrow, 1995: 1) มองความสามารถด้านมิติสัมพันธ์เป็น
การเน้นให้นักเรียนปฐมวัยได้ค้นพบความสัมพันธ์ด้วยกระบวนการการประดิษฐ์การวาดการวัดการมองเห็น
การเปรียบเทียบการแปลงและการจำแนกรูปเรขาคณิตที่เน้นกิจกรรมในลักษณะการสำรวจการตั้งข้อค าด
เดาการสืบเสาะเพื่อตรวจสอบข้อคาดเดากิจกรรมละเลงสีเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนปฐมวัยได้
สำรวจค้นคว้า ทดลอง โดยใช้วัสดุต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ได้ใช้ความคิดริเริ่มและจินตนาการและส่งเสริมให้
นักเรียนปฐมวัยสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีรูปทรงรูปร่างพื้นผิวพื้นที่ว่าง (พีระพงศ์  
กุลพิศาล, 2546) 
 กิจกรรมละเลงสีเป็นศิลปะประเภทหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนปฐมวัยเกิดการคิดค้นหาริเริ่ม
สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างหลากหลาย นักเรียนปฐมวัยได้ใช้จินตนาการและสามารถนำมาใช้สำหรับการ
พัฒนานักเรียนปฐมวัยได้กิจกรรมการละเลงสีเป็นการใช้มือนิ้วมือ ส่วนต่างๆของร่างกายและอุปกรณ์ชนิด
ต่างๆ มาประกอบทำให้เกิดภาพ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์จากการละเลงสีทำให้
นักเรียนปฐมวัยได้มวัยได้รับประสบการณ์ตรงและเรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสซึ่งทำให้นักเรียนปฐมวัย
เรียนรู้รูปแบบศิลปะที่เป็นนามธรรมทำให้นักเรียนปฐมวัยได้สังเกตรูปร่างและรู้จักการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์  
Kellogg (1955: 120-125) ศึกษาการละเลงสีและจำแนกลักษณะต่าง ๆ ในการละเลงสีออกเป็น 3 ด้าน คือ 
ด้านโครงสร้าง ด้านการเกิดภาพ และด้านรายละเอียดของการแสดงออกลักษณะของการละเลงสีซึ่งเป็น
ลักษณะที ่Kellogg (1955) นำมาใช้ในการพิจารณาขั้นพัฒนาการละเลงสีของนักเรียนปฐมวัยจากการศึกษา
การวาดภาพของนักเรียนปฐมวัยทำให้นักเรียนปฐมวัยพบว่า การวาดภาพและการละเลงสีมีสาเหตุมาจาก
ผลทางสติปัญญาหรือความคิดและประสบการณ์ ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนักเรียนปฐมวัยก็จะมีการเปลี่ยนแปลง
หรือพัฒนาการวาดภาพของตนเองต่อไปตามสภาพการรับรู้เกี่ยวกับตนเองนักเรียนปฐมวัยได้รู้ว่าวัตถุใน
ความจริงนั้นต่างจากที่เขาวาด แต่การแสดงออกในลักษณะการละเลงสีหรือการวาดภาพเป็นสุนทรียภาพที่
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แสดงออกอย่างอิสระของนักเรียนปฐมวัยจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการทางศิลปะการละเลงสีของ 
Kellogg (1955: 120-125) เ ป ็ น เ ส ม ื อ น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ท ำ ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ล ั ก ษ ณ ะ 
การวาดภาพโดยรวมของนักเรียนปฐมวัยพัฒนาการทางการแสดงออกของนักเรียนปฐมวัยในแต่ละขั้นของ
พัฒนาการซึ่งสะท้อนให้เห็นการเจริญเติบโตทางร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมของนักเรียนปฐมวัยได้
เมื่อนักเรียนปฐมวัยเติบโตขึ้นนักเรียนปฐมวัยจะมีความมั่นใจในการแสดงออกมากขึ้นซึ่งจะทำให้นักเรียน
ปฐมวัยก้าวไปสู่ขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาต่อไป 
 นอกจากนี้กิจกรรมละเลงสี ยังช่วยให้นักเรียนปฐมวัยได้ใช้ประสาทสัมพันธ์มือและตาในการทำ
กิจกรรมช่วยให้นักเรียนปฐมวัยได้สังเกตเปรียบเทียบความเหมือนความต่างของวัสดุในเรื่องของขนาด 
รูปร่าง รูปทรง สี มีความเข้าใจในด้านมิติสัมพันธ์มองเห็นศิลปะในหลายมิติในการทำกิจกรรมละเลงสีเป็น
กิจกรรมที่ช่วยฝึกให้นักเรียนปฐมวัยมีการทำงานของมือการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาการคิดการฝึก
สมาธิการที ่นักเรียนปฐมวัยได้สำรวจและสัมผัสวัตถุโดยตรงจะทำให้นักเรียนปฐมวัยรู ้จ ักวัตถุและ
ความสัมพันธ์ของสิ ่งต่าง ๆ การเรียนรู ้เร ื ่องมิติส ัมพันธ์ซึ ่งเป็นประสบการณ์สำคัญในการส่งเสริม
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียนปฐมวัย (เยาวพา เตชะคุปต,์ 2542) 
 จากการสังเกตการณ์เรียนรู้ของนักเรียนปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลกรอบสุข สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ผู้วิจัยมักพบว่าเมื่อให้นักเรียนปฐมวัยบอกตำแหน่งทิศทาง
ของวัตถุและให้กะระยะห่างของสิ่งของนักเรียนปฐมวัยจะไม่สามารถตอบคำถามได้ถูกต้องนัก ดังนั้น ผู้วิจัย
ในฐานะผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาลจึงเห็นว่าการจัดกิจกรรมละเลงสีจะเป็นกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ที ่มีความน่าสนใจและมีความหลากหลายในการจัดกิจกรรมศิลปะให้กับนักเรียนปฐมวัย  
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ซึ่งเป็นความสามารถอีกด้านหนึ่งที่มีความสำคัญ
และมีความจำเป็นในชีวิตประจำวันของนักเรียนปฐมวัยเป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจัยจึงผู้วิจัยจึงสนใจที่จำนำการจัด
กิจกรรมละเลงสีมาพัฒนาการสติปัญญาในด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียนปฐมวัยซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็น
แนวทางสำหรับครูผู้บริหารผู้ปกครองตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยนำไปพัฒนารูปแบบ
และการจัดกิจกรรมละเลงสีเพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์สำหรับนักเรียนปฐมวัยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความสามารถของนักเรียนปฐมวัยด้านมิติสัมพันธ์ก่อนและหลังได้รับการจัด
กิจกรรมละเลงสี  
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนปฐมวัยด้านมิติสัมพันธ์ก่อนและหลังได้รับการจัด
กิจกรรมละเลงสี 
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สมมติฐานการวิจัย 
 ภายหลังได้รับการจัดกิจกรรมละเลงสีนักเรียนปฐมวัยมีความสามารถด้านมิติสัมพันธ์สูงกว่าก่อน
การได้รับการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 
 
การดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนปฐมวัยทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุ 3-4 ปีซึ่งกำลัง

ศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนอนุบาลกรอบสุขสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 จำนวน 2 ห้องเรียนจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  
40 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ครั้งนี้เป็นนักเรียนปฐมวัยทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุ 3-4 ปี
ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนอนุบาลกรอบสุขสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 จำนวน 1 ห้องเรียนโดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม (Sampling 
Unit) คือจับสลากเลือกห้องเรียนมา 1 ห้องเรียนมีนักเรียนปฐมวัยทั้งสิ้น 20 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจัดกิจกรรมละเลงสีจำนวน 24 แผน 
2. แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการวัดความสามารถด้านมิติสัมพันธ์แบ่งเป็น 3 เรื ่อง คือ ความยาว 

และระยะทางตำแหน่งที่ตั้ง และทิศทาง 
การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1.แผนการจัดกิจกรรมละเลงสี ผู้วิจัยดำเนินการสร้างกิจกรรมละเลงสี 
1.1 ศึกษาหลักสูตรและคู ่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 แนวคิดทฤษฎี 

และหลักการต่างๆ จากเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ กิจกรรมศิลปะนักเรียนปฐมวัย
กิจกรรมละเลงสี แล้วได้คิดเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมแล้วนำมาเขียนแผนการจัดกิจกรรมลยเลนส์ 

1.2 ศึกษาแผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาล 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคามเขต 1 

1.3 สร้างแผนการจัดกิจกรรมละเลงสีจำนวน 24 แผน ซึ่งมีกรอบของรายละเอียด ได้แก่ ชื่อเรื่อง 
จุดมุ่งหมาย วัสดุที่ใช้ในการทำกิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม ขั้นสรุป และข้อเสนอแนะในการทำ
กิจกรรม 

1.4 นำแผนการจัดกิจกรรมละเลงสีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญข้านวน 3 ท่านเพื่อตรวจ
พิจารณาและนำไปปรับปรุงแก้ไข  
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1.5 นำแผนการจัดกิจกรรมละเลงสีที่ปรับปรุงแก้ไขไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างคือเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลกรอบสุขสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 จำนวน 20 คน 
  
 

2. แบบทดสอบเชิงปฏิบัต ิการวัดความสามารถด้านมิต ิส ัมพันธ์  การสร้างและหาคุณภาพ 
ของแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการวัดความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยมีลำดับขั้นตอนดังนี้ 

 2.1 ศึกษาข้อมูลเบื ้องต้นในการสร้างแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการวัดความสามารถด้านมิติ
สัมพันธ์สำหรับเด็กปฐมวัยจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อที่เก่ียวข้องกับการทดสอบวัดความสามารถด้านมิติสัมพันธ์สำหรับเด็กปฐมวัย 

2.2 สร้างแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการวัดความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยจำนวน  
3 ชุดโดยแบบทดสอบเป็นสถานการณ์รวมทั้งหมด ได้แก่ ความสัมพันธ์ของความยาวและระยะทาง
ความสัมพันธ์ของตำแหน่งที่ตั้งและความสัมพันธ์ของทิศทาง 

2.3 นำแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการวัดความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และคู่มือดำเนินการทดสอบ
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายจำนวน 3 ท่านและคัดเลือกข้อที่มีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 จึงถือว่าใช้ได้ 
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2553) ได้จำนวน 45 ข้อมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.0 แล้วปรับปรุงตาม
คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 

2.4 นำแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการวัดความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยที่ได้ปรับปรุง
แก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Ty out) กับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดกลางโกสุมจังหวัดมหาสารคามจำนวน 20 คนแล้วนำมาตรวจให้คะแนน 
ตามเกณฑ์แล้ววิเคราะห์คุณภาพข้อสอบเป็นรายข้อและคัดข้อสอบที่มีคุณภาพ  

2.5 นำแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการวัดความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียนปฐมวัยในข้อ 6 
มาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ชาร์คสัน (Kuder 
Richardson) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ , 2553) ได้ค่าความเชื ่อมั ่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
เท่ากับ 0.658 

2.6 นำแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการไปวัดความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียนปฐมวัย  
ของโรงเรียนอนุบาลกรอบสุข สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยนี้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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การวิจัยครั้งนี้ดำเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทำการทดลองเป็นเวลา  
8 สัปดาห์สัปดาห์ละ 3 วันวันละ 30 นาทีช่วงระหว่าง 09.00-09.30 น. รวมทั ้งสิ ้น 24 ครั ้งจำนวน  
24 กิจกรรม ซึ่งมีลำดับขั้นตอนดังนี้  

1. ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล
กรอบสุข สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 เพ่ือขออนุญาตทำการทดลอง
สอนและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 

2. ปฐมนิเทศนักเรียนอนุบาลของโรงเรียนอนุบาลกรอบสุข เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างก่อน 1 สัปดาห์ก่อนการทดลอง โดยการสนทนาข้อตกลงในห้องเรียนและข้อตกลงในการทำ
กิจกรรมละเลงสีเมื่อนักเรียนอนุบาลเริ่มปรับตัวได้และมีความพร้อมในการทำกิจกรรมจึงดำเนินการทดลอง 

3. ผู้วิจัยทำการทดสอบ (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลองเป็นเวลา 3 วันวันละ 1 ชุดด้วย
แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการวัดความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

4. ผู ้วิจัยดำเนินการทดลองด้วยตนเองกับกลุ ่มตัวอย่างโดยการจัดกิจกรรมละเลงสีเป็นเวลา  
8 สัปดาห์สัปดาห์ละ 3 วัน ได้แก่ วันจันทร์วันพุธวันศุกร์วันละ 30 นาท ี

5. เมื่อดำเนินการทดลองครบ 8 สัปดาห์แล้วผู้วิจัยทำการทดสอบหลังการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
อีกเป็นเวลา 3 วัน ๆ ละ 1 ชุด โดยใช้แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการวัดความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ฉบับ
เดียวกับท่ีใช้ในการทดลองก่อนการทดลอง 

6. นำข้อมูลที่ได้จากการทดลองไปวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติ ฐานโดยหา
ค่าเฉลี่ยและเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมละเลงสีโดยใช้สูตร  
T-test for Dependent Sample (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2553)  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. คะแนนความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ทั้ง 3 ด้านของนักเรียนปฐมวัยนำมาวิเคราะห์โดยการหา

ค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  2. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนปฐมวัยของความสามารถด้านมิติสัมพันธ์
ก่อนและหลังการทดลองโดยใช้สูตร t-test for Dependent Sample (ล้วน สายยศ, และอังคณา สายยศ, 
2553)  
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1. ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมละเลงสีนักเรียนปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลกรอบสุขมีความสามารถดา้น
มิติสัมพันธ์อยู่ในระดับพอใช้ และภายหลังการได้รับการจัดกิจกรรมละเลงสีนักเรียนปฐมวัยมีความสามารถ
ด้านมิติสัมพันธ์อยู่ในระดับดี  
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 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียนปฐมวัย พบว่า ภายหลังการ
ทดลองนักเรียนปฐมวัยมีความสามารถด้านมิติสัมพันธ์สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ. 05 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยมีประเด็นที่นำมาอภิปรายได้ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัย พบว่า ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมละเลงสีนักเรียนปฐมวัยโรงเรียนอนุบาล  
กรอบสุขมีความสามารถด้านมิติสัมพันธ์อยู่ในระดับพอใช้ และภายหลังการได้รับการจัดกิจกรรมละเลงสี
นักเรียนปฐมวัยมีความสามารถด้านมิติสัมพันธ์อยู่ในระดับดี ทั้งนี้เป็นเพราะว่ากิจกรรมละเลงสีเป็นกิจกรรม
สร้างสรรค์ศิลปะที่เหมาะกับความสนใจความสามารถและสอดคล้องกับหลักพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างยิ่ง
กิจกรรมสร้างสรรค์อย่างเช่นการเล่นกับสีน้ำ โดยการเป่าสี หยดสี พับสี ระบายสีด้วยนิ้วมือ และฝ่ามือ  
ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับตาและการผ่อนคลายความเครียดทาง
อารมณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งเสริมความคิดอิสระความคิดจินตนาการฝึกการรู้จักการทำงาน
ด้วยตนเองและฝึกการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ทั้งทางความคิดและการกระทำซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็น
ผลงานทางศิลปะและจะนำไปสู่การเรียนการเขียนการอ่านอย่างสร้างสรรค์ต่อไปในช่วงแรกของการจัด
กิจกรรมนักเรียนปฐมวัยไม่สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการสังเกตจำแนกความเหมือนความแตกต่าง
ของวัสดุและใช้เวลาในการหาคำตอบค่อนข้างนานเมื่อได้รับการจัดกิจกรรมในทุกสัปดาห์ นักเรียนปฐมวัย
จึงสามารถเปรียบเทียบความยาวของกระดาษเชือกดินสอสีเทียนก่อนจะเลือกหยิบวัสดุเหล่านั้นมาประกอบ
เป็นชิ้นงานได้อย่างเหมาะสมโดยครูถามคำถามเพ่ือให้นักเรียนปฐมวัยได้พูดคุยตอบคำถามกิจกรรมละเลงสี
ด้วยนิ้วมือก่อนปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนปฐมวัยได้เปรียบเทียบความยาวของนิ้วมือแต่ละนิ้วการสังเกตและคิด
วางแผนกะระยะทางจากการสังเกตความยาวของนิ้วมือแต่ละนิ้วสอดคล้องกับผลการวิจัยของคันธรส  
วงศ์ศักดิ์ (2553) ที่ทำการวิจัยด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียนปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์โดย
พืชผักผลไม้และพบว่า การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนปฐมวัยได้เรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็น
รูปธรรมได้ลองผิดลองถูกจากการทำกิจกรรมและมีโอกาสในการสัมผัสวัสดุที่หลากหลายสามารถส่งเสริมให้
นักเรียนปฐมวัยมีความสามารถทางมิติสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ เช่นการกะความยาวระยะทางได้ดีขึ้น  
 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียนปฐมวัยพบว่าภายหลังการทดลอง 
นักเรียนปฐมวัยมีความสามารถด้านมิติสัมพันธ์สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้การละเลงสีเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
ปฐมวัยโดยเรียนรู้ผ่านการเล่น การลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นโอกาสให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสจากการเล่น
การลงมือกระทำของตนเองได้ทดลองพัฒนาทักษะการสังเกตจำแนกเปรียบเทียบคิดแก้ปัญหาและ
ตอบสนองความอยากรู้อยากเรียนเกิดความสนใจใคร่รู้ประสบการณ์ เช่น การวาดภาพระบายสี ให้เด็กได้
ทดลองวาดภาพจากมุมมองที่ต่างกัน เด็กจะได้มีประสบการณ์การมองในทิศทางต่าง  ๆ เช่น มองจาก
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ด้านบนลงมา มองจากด้านล่างย้อนขึ้นไป มองจากด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้าง นอกจาการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริงแล้วนักเรียนปฐมวัยยังได้สังเกตการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของขนาดสีรูปร่างและสถานะของ
วัตถุอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งผลของการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้การละเลงสีที่มีผลต่อพัฒนาการด้ านมิติ
สัมพันธ์ของนักเรียนปฐมวัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ (Howards Multiple 
Intelligences) ซึ่งกล่าวว่า “สมองของมนุษย์พัฒนาอย่างรวดเร็วในระยะแรกของชีวิตสมองสามารถพัฒนา
ได้ถึงร้อยละ 60 เมื่อเด็กมีอายุ 4 ปีและขยายเป็นร้อยละ 80 เมื่อเด็กมีอายุ 6 ปีและความสามารถด้านมิติ
สัมพันธ์ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี 
เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย และ 3) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 ที่มีต่อการเรียนภาษาไทยด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย 
ที่สร้างขึ้น  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย สาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาไทย และแบบสอบถามความพึงพอใจ  
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาไทยด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย   
 ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน
ชั ้นประถมปีที ่ 3 โรงเรียนวัดหนองตามิ ่ง สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาปีที ่ 3  
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.47/85.72 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้  2) ภายหลังการเรียนการสอน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหนองตามิ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาไทยสูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหนองตามิ่งที่มีต่อการเรียนภาษาไทยด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย
อยู่ในระดับมากโดยรวมและรายด้าน 
 

คำสำคัญ: การพัฒนาแบบฝึกทักษะ, การอ่านภาษาไทย, ความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาไทย 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to 1) develop Thai language reading skill practice 
exercises for Prathomsuksa 3 students of Wat Nong Ta Ming School under the Lopburi 
Primary Educational Service Area Office 2 to be efficient at the 80/80 criteria determined. 2) 
make a comparison of Thai language reading achievement of Prathomsuksa 3 students before 
and after being taught using the developed Thai language reading skill practice exercises 
and 3) examine the Prathomsuksa 3 students’ satisfaction towards being taught using the 
Thai language reading skill practice exercises.  The study sample were comprised of 27 
Prathomsuksa 3 students of Wat Nong Ta Ming School under the Lopburi Primary 
Educational Service Area Office 2, selected by using simple random sampling technique. 
The research instruments included Thai language reading skill practice exercises of 
Prathomsuksa 3 Learning Subject Group, a Thai language reading achievement test and a 
questionnaire on students’ satisfaction towards learning Thai language using the developed 
Thai language reading skill practice exercises. 
 According to the research findings: 1) the Thai language reading skill practice 
exercises of Prathomsuksa 3 students of Wat Nong Ta Ming School under the Lopburi 
Primary Educational Service Area Office 2 attained the efficiency at  83.47/85.72 which was 
higher than the 80/80 criteria determined 2) after being taught using the Thai language 
reading skill practice exercises, the reading achievement of the Prathomsuksa 3 students 
was higher than it was before the experimental teaching at the .05 level of significance and 
3) the Prathomsuksa 3 students’ satisfaction towards being taught using the Thai language 
reading skill practice exercises was at high level in whole and in part.   
 

Keywords: Skill Practice Exercises, Thai Language Reading, Satisfaction Towards Learning 
         Thai Language 

 
บทนำ 
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม อันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ 
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความ
เข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำให้สามารถประกอบกิจธุระ การงานและดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคม
ประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุขและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ ให้ทันต่อการ
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เปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี อันเป็นสมบัติล้ำค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติ
ไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 37) 
 ดังนั้น เด็กไทยทุกคนควรเรียนรู้และใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องทุกโอกาส ซึ่งการเรียนการสอน
ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ให้สามารถรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างพินิจพิเคราะห์ สามารถนำความรู้ ความคิดมาเลือกใช้เรียบเรียงคำมาใช้ตามหลักภาษาได้
ถูกต้องตรงตามความหมาย กาลเทศะและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2549: 80) 
 ธรรมชาติของภาษาไทยเป็นเรื่องทักษะ จะแยกเนื้อหาสาระของทักษะแต่ละชั้นปีโดยเด็ดขาดไม่ได้ 
จำเป็นจะต้องมีกระบวนการฝึกทักษะต่าง ๆ ให้ต่อเนื่องกันไป เนื้อหา เช่น การอ่านและการเขียนสะกดคำ  
การอ่านจับใจความ การเลือกใช้คำให้ตรงตามความหมาย การเขียนแสดงความรู้สึก ความคิดประสบการณ์ 
ความต้องการจินตนาการ การนำความรู้จากการอ่านไปใช้ในการตัดสินใจ การแก้ปัญหาและการดำเนินชีวิต 
จำเป็นต้องสอนทุกชั้นในเรื่องของทักษะภาษา และแต่ละชั้นจะมีเนื้อหาในการฝึกทักษะที่เพ่ิมความซับซ้อน
และยากมากขึ้น เช่น จำนวนคำเพ่ิมมากข้ึน ประโยคที่ใช้ยาวและซับซ้อนขึ้น เรื่องท่ีนำมาอ่านยาวขึ้น 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จึงจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนภาษาไทยอ่านออกเขียนได้ครบ 100% นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ขึ้น เพื่อสนองนโยบาย
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ทุกโรงเรียนจัดการเรียนการสอนเน้นนักเรียนอ่าน
ออกเขียนได้ 100 % ปัจจุบัน โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  
เขต 2 ก็ยังมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 บางคนที่ยังอ่านหนังสือไม่คล่อง  
 จากข้อมูลสภาพปัญหาความสำคัญ และหลักการดังกล่าว ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวครูผู้สอน ควรจะมีการศึกษาหาวิธีปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ ให้ทั้งความรู้ทักษะการคิด ความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพร้อม ๆ กัน มีเทคนิคการสอนที่
หลากหลาย ทำให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความแม่นยำ จดจำง่าย และเข้าใจอย่างลึกซึ้ ง จัดระบบเชื่อมโยง
ความคิดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  
 ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพร้อมทั้งวัดและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบว่า ในปีการศึกษา 2561นักเรียนมีปัญหาทางด้านการอ่าน 
ไม่ออก สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำและการที่นักเรียนอ่านไม่ออกไม่
ถูกต้องยังมีผลกระทบต่อไปในการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นอีกด้วย  (สำนักทะเบียนและ
วัดผลโรงเรียนวัดหนองตาม่ิง, 2561) 
 ผู้วิจัยได้คิดหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้ศึกษาหานวัตกรรมทั้งเก่าและใหม่นำมาแก้ปัญหา 
จึงพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะจะทำให้สามารถแก้ปัญหา
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ดังกล่าวได้  ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการ
อ่านภาษาไทยของนักเรียนและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน  
วัดหนองตามิ่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80   
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
วัดหนองตาม่ิง ก่อนและหลังการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทย 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาไทยที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 2. ภายหลังที่เรียนภาษาไทยด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาไทยสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหนองตามิ่งที่มีต่อการเรียนด้วย
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยอยู่ในระดับมาก 
 
การดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2562 ในโรงเรียนวัดหนองตามิ่ง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 
จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนห้องละ 27 คน รวมเป็นนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 54 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
ผู ้วิจัยใช้วิธีการสุ ่มอย่างง่าย (simple random sampling) จากประชากรในข้อที ่ 3.1 โดยใช้

ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม (sampling unit) ได้ห้องเรียนจำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่างของ
การวิจัยนี้ จำนวนทั้งสิ้น 27 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 3 โรงเรียนวัดหนองตาม่ิง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 
2. แบบสอบถามวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาไทย 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย  

ที่สร้างขึ้นการสร้าง และการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย สาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หนังสือ ตำรา และคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการสอนกลุ่มสาระ
การสอนภาษาไทย 

1.2 สร้างแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แบบฝึกทักษะนี้มทีั้งสิ้น 
8 แบบฝึก ใช้เวลาแบบฝึกละ 1 ชั่วโมง เนื้อหาที่กำหนดในแบบฝึกทักษะการอ่าน มีดังนี้ คือ การอ่าน 
ออกเสียง การอ่านคิดวิเคราะห์ คำศัพท์ใหม่ในบทเรียน การอ่านบทอ่านเสริม พยัญชนะในภาษาไทย  
อ่านและสังเกตสระ พยัญชนะ ฑ และการใช้คำสุภาพ 

1.3 นำแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยที่สร้างขึ ้น เสนอต่ออาจารย์ที ่ปรึกษาสารนิพนธ์  
เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วนำมาแก้ไขปรับปรุง 

1.4) นำแบบฝึกทักษะการอ่านที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทย
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แล้วนำผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(Item Objective Congruence: IOC) ความครอบคลุมของข้อคำถามและความชัดเจนของภาษา พบว่า 
คุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหาของข้อคำถาม หรือ ค่าดัชนี IOC ในแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้นนี้มีคา่ระหว่าง 0.60-1.00  

1.5 นำแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยที่แก้ไขปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญไป
ทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 โดยใช้สูตรการหาค่า E1/E2   
ตามขั้นตอน 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นทดลองรายบุคคล 2) ขั้นทดลองกลุ่มเล็ก และ ขั้นทดลองภาคสนาม 
ในขณะทำการทดลองผู้วิจัยสังเกตและจดบันทึกผลการทดลองผลการทดลองเพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ก่อนนำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จำนวน 27 คน ความหมายของประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 มีดังนี้ คือ 

80 ตัวแรก หมายถึง ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหนอง 
ตามิ่ง ทั้งหมดทำแบบฝึกทักษะในระหว่างเรียน คิดเป็นร้อยละ 80 

80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการทำแบบทดสอบหลังการเรียนการสอนที่ใช้แบบ
ฝึกทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหนองตาม่ิง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาไทย 
2.1 ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กับการประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนนจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างแบบทดสอบให้มีความเที่ยงตรงเชิ งเนื้อหาและจุดประสงค์โดย
สร้างให้ครอบคลุมพฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านทักษะพิสัย และด้านจิตพิสัย 

2.2 สร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก นำแบบทดสอบเสนอผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบเพ่ือ 
ขอข้อเสนอแนะ แล้วนำไปวิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับตัวชี้วัด โดยใช้สูตร IOC 
(Index of Item Objective Congruence) พบว่าแบบทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.67-1.00 และผ่านเกณฑ์ 
ทุกข้อ 

2.3) นำแบบทดสอบไปทดลองกับนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที่  3 ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จำนวน 30 คนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยนี้ 
และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ ได้แก่ การหาค่าความยากง่าย และค่าอำนาจจำแนก 
ผลปรากฏว่า แบบทดสอบ ผ่านเกณฑ์ทุกข้อโดยมีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.35-0.78 และค่าอำนาจ
จำแนกอยู่ระหว่าง 0.34-0.58 และหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้วิธีการของคูเดอร์-ริดชาร์ดสัน (KR-20) (ล้วน 
สายยศ และอังคณา สายยศ, 2552: 315) ผลปรากฏว่า แบบวัดความสามารถทางการเขียนสะกดคำพ้ืนฐาน
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.867 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนภาษาไทย
ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย 

3.1 กำหนดเนื้อหา แนวคิดและขอบข่ายโครงสร้างของคำถามในด้านเนื้อหา รูปแบบ โดยศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้แบบสอบถามที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกด้าน 

3.2 นำข้อมูลที่ได้ศึกษา มาสร้างแบบสอบความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มี
ต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย แบบสอบถามนี้มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scales) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

3.3 นำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาไทยด้วยแบบฝึกทักษะ
การอ่านภาษาไทยที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและให้
ข้อเสนอแนะ 

3.4 นำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาไทยด้วยแบบฝึกทักษะ
การอ่านภาษาไทยที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว ให้ผู ้เชี ่ยวชาญจำนวน 3 ท่านเพื ่อตรวจสอบความเที ่ยงตรง 
เชิงประจักษ์ (Face Validity) แล้วปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ 

3.5 นำแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียน
บ้านหนองโพธิ ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ที่ไม่ใช่กลุ ่มตัวอย่าง 



132  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564 

 
 

ของการวิจ ัย จำนวน 30 คน จากนั ้น นำคะแนนที ่ได ้จากแบบสอบถามมาหาค่าความเชื ่อมั ่นของ
แบบสอบถามทั ้งฉบับโดยใช้ค่าส ัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ตามวิธ ีการของครอนบัค 
(Cronbach) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ , 2552: 103) ผลปรากฏว่า มีค่าความเชื ่อมั ่นเท่ากับ 
0.8372  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ทำหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรยีน

วัดหนองตามิ่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เพื่อขออนุญาตทดลองสอน
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย 

2. ก่อนทำการวิจัย ผู้วิจัยได้ทำความเข้าใจกับนักเรียนชั้นประถมประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียน 
วัดหนองตามิ ่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จำนวน 27 คนซึ ่งเป็น 
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย  และขอให้นักเรียนทำ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาไทยก่อนการทดลองสอน 

3. ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง 
คิดเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง 

4. ภายหลังจากการทดลองสอนได้เสร็จสิ้นลง ผู ้ว ิจ ัยประเมินทักษะการอ่านภาษาไทยด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาไทยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อหา
ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะและให้นักเรียนตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยภายหลังการทดลองสอน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ของโรงเรียนวัดหนองตามมิ่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตามเกณฑ์ 
80/80 วิเคราะห์โดยการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 

2. เปรียบเทียบคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาไทยก่อนและหลังเรียนโดยการทดสอบ
นัยสำคัญแบบ Dependent Sample t-test 

3. คะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาไทยด้วยแบบฝึก
ทักษะการอ่านภาษาไทย นำมาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

 
 
 
 



วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564   133 

 

ผลการวิจัย 
1. แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 3 

โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
83.4785.72 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทีก่ำหนดไว้ เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยข้อที่ 1 

2. ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ภายหลังการเรียนการสอน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
วัดหนองตามิ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาไทยสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยข้อที่ 2 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหนองตามิ่งที่มีต่อการเรียน
ภาษาไทยด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยอยู่ในระดับมากโดยรวมและรายด้าน เป็นไปตามสมมติฐาน
ของการวิจัยข้อที่ 3 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย มีประเด็นที่สามารถนำมาอภิปรายได้ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมปีที่ 3 โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปีที่ 3  
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.47/85.72 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทีก่ำหนดไว้ เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย
ข้อที่ 1 ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เพราะว่า ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหนองตาม่ิงโดยการ คัดเลือกเนื้อหาสาระให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับ
วัยของผู้เรียน เวลา ความสนใจของนักเรียนและระดับความสามารถของนักเรียนที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ของการฝึก ผู้วิจัยยังกำหนดรูปแบบและขั้นตอนการใช้แบบฝึกที่ชัดเจน และ ผ่านการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพโดยผู ้เช ี ่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทย  ผลการวิจ ัยนี ้สอดคล้องกับผลการวิจัย  
ของศรีวรรณ ศรีสวัสดิ์ (2557: 55) ที่ได้ทำการวิจัยและสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยเพื ่อจับ
ใจความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหอวังและพบว่า แบบฝึกทักษะที่ดีต้องมีการ
กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะตามสาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
มีเนื้อหาสาระท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 2. จากผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัด
หนองตาม่ิงมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาไทยสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยข้อที่ 2 ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้ในแบบฝึก
ทักษะการอ่านภาษาไทยประกอบด้วยกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนวัดหนองตาม่ิง เนื้อหามีความน่าสนใจ แบบฝึกหัดนั้นให้โอกาสนักเรียนได้ทำกิจกรรมอย่างค่อยเป็น
ค่อยไปตามลำดับขั้นตอน อีกทั้งผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนได้ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงทักษะการอ่านของ
นักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง และการฝึกฝนทักษะการอ่านใช้เวลาการฝึกท่ีเหมาะสม ไม่นานเกินไป จึงส่งผลให้
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ไม่เพียงนักเรียนมีความเข้าใจภาษาไทยเพ่ิมขึ้นและยังทำให้นักเรียนสนใจเกิดแรงจูงใจในการปรับปรุงพัฒนา
ทักษะการอ่านของตนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาไทยสูงกว่าก่อนการทดลองสอนซึ่งผลการวิจัยนี้
สอดคล้องกับผลการวิจัยของบาร์และคณะ (Barr et al.,2015: 111-112) ซึ่งศึกษาวิธีการสอนการอ่านและ
สนับสนุนการใช้ แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อการปรับปรุงทักษะการอ่านของผู้เรียน 
 3. จากผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง
ที่มีต่อการเรียนภาษาไทยด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยอยู่ในระดับมากโดยรวมและรายด้านเป็นไป
ตามสมมติฐานของการวิจัยข้อที่ 3 ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เนื่องจาก ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาไทยด้วยการคัดเลือกเนื้อหาในแบบฝึกให้มีความหลากหลาย น่าสนใจ เรียงลำดับบทเรียนและการ
เรียนรู้จากง่ายไปยาก ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ทันยุคสมัย เหมาะสมกับวัยของนักเรียน นอกจากนี้ กิจกรรมการ
เรียนการสอนในแบบฝึกทักษะการอ่าน ยังส่งเสริมให้นักเรียนฝึกเก่ียวกับการอ่านและคิดวิเคราะห์ ครูผู้สอน
กระตุ้นโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบต่าง ๆ และส่งเสริมให้นักเรียนได้ ทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ ในห้อง ทำให้
นักเรียนสนุกกับการอ่าน และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการอ่านของนักเรียนพัฒนาไปในทางที ่ด ีขึ้ น 
ซึ ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของบูมิสเตอร์ (Bumister, 1978: 268) และสุว ิทย์ มูลคำ และสุนันทา  
สุนทรประเสริฐ (2550: 33) ที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับการสร้างแบบฝึกและพบว่า แบบฝึกที่ดีต้องช่วยให้ผู้เรียน
เข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น สามารถจดจำ เนื้อหาในบทเรียนและคำศัพท์ต่าง ๆ ได้คงทน ทำให้นักเรียนเกิดความ
สนุกสนานและยังสามารถนำแบบฝึกมาทบทวนเนื้อหาเดิมได้ด้วยตนเอง  
 
ข้อเสนอแนะ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ให้ดีและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ให้พร้อมและควรมีการแบ่งกลุ่มใหม่ทุกครั้ง เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อน ๆ ทุกคน 
ในห้อง 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความคิดเห็นของครูต่อคุณภาพการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนในกลุ ่มพังโคนเหลือ สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 2   
2) ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มพังโคนใต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 3) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อคุณภาพการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในกลุ่มพังโคนเหนือ กับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มพังโคนใต้ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง เป็นครูของ
โรงเรียนในกลุ่มพังโคน จำนวน 234 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพ
งานวิชาการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุ่มพังโคนเหนือ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก 2) คุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุ่มพังโคนใต้ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก 3 การเปรียบเทียบคุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุ่มพังโคนเหนือกับโรงเรียนใน
กลุ่มพังโคนใต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยรวมแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

คำสำคัญ: คุณภาพการบริหารงานวิชาการ 
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ABSTRACT 

 This research objectives were to study 1) The quality of academic administration of 
schools in the Northen Phangkhon group under The Sakon Nakhon Primary Education Area 
Office 2, 2) The quality of academic administration of schools in the Southern Phangkhon 
group under The compare Sakon Nakhon Primary Education Area Office 2 3) Compare the 
quality of academic administration of schools in the Northern Phangkhon a group and the 
academic administration of schools in the Southern Phangkhon group, under The Sakon 
Nakhon Primary Education Area Office used 2) The sample consisted of 234 people. The 
instrument used in this research was a questionnaire on academic quality. The statistics, 
used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test 
Independent Samples.  
 Research result found that:  1) The quality of academic administration of schools in 
the Northern Phangkhon group was overall at a high level.  2) The quality of academic 
administration of schools in the Southern Phangkhon a group in overall results, to the 
overall the average was at overall at a high level. 3. According to the comparison results it 
was found that the quality of academic administration of the schools in the Northern and 
Southern Phangkhon Group under the Sakon Nakhon Primary Education Area office 2, was 
statistically different at the 0.5 level.  
 

Keyword: The quality of academic administration 

 
บทนำ 
 การศึกษาเป็นการพัฒนาคนให้เกิดคุณธรรมนำความรู ้สมานฉันท์มีวิถีประชาธิปไตย มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นมนุษย์และความเป็นไทยบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง 
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์รู้จักประมาณมีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์ 
ม ีท ั กษะในการดำเน ินช ี ว ิ ตและการประกอบอาช ีพ เก ิ ดการสร ้ า งส ั งคมภ ูมิ ป ัญญาร ั กษา 
และพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา การรักษาวัฒนธรรมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
และการสร้างสังคมเศรษฐกิจ ฐานความรู้นำไปสู่ความสามารถในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพศักยภาพ
และความสามารถในการแข่งขัน (สำนักงานเลขาธิการสภา การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 2551) ในการที่
จะบรรลุเจตนารมณ์ได้นั้น สถานศึกษานับว่ามีบทบาทมากเพราะมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
โดยพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาทั ้งระบบรวมทั้งพัฒนาภาระงานด้านต่าง ๆ ของ



138  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564 

 
 

สถานศึกษาซึ่งได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารงานทั่วไป (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ, 2550)  
 หลักการของการจัดการศึกษาที่ดีและมีประสิทธิภาพจะต้องจัดให้สอดคล้องกับสภาพของสังคม
และการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านของประเทศ รัฐ จึงกำหนดให้มีการจัดทำพระราชบัญญั ติการศึกษา
แห่งชาติพุทธศักราช 2542 ขึ้นเป็นผลให้การจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันมีการปฏิรูปการศึกษาที่ถือว่า
เป็นระยะแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยสาระบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้กล่าวถึงความมุ่ง
หมายและหลักการของการจัดการศึกษาตามนัยมาตรา 6 ว่าการจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมีความสุขระบบการจัดการศึกษาของไทยตามที่กำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มีอยู่ 3 รูปแบบคือ การจัดการศึกษาในระบบการจัดการศึกษานอกระบบ 
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ , 2542) ซึ ่งการจัดการศึกษาที ่มี
ความสำคัญก็คือ การจัดการศึกษาในระบบโดยเฉพาะการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษานับว่าเป็นการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและเป็นการวางรากฐานที่สำคัญที่สุด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มพังโคนเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู  
 2. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มพังโคนใต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู  
 3. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนในกลุ่มพังโคนเหนือกับคุณภาพการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มพังโคนใต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  
เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

                          ตัวแปรอิสระ/ตัวแปรต้น         ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 คุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มพังโคนเหนือ กับคุณภาพการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนในกลุ่มพังโคนใต้ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 2 ตามความคิดเห็น
ของครูไม่มีความแตกต่างกัน 
 
การดำเนินการวิจัย 

วิธีดำเนินการวิจัย  
การวิจัยครั ้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  โดยศึกษาตัวแปรจากทฤษฎีและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง 

และสอบถามระดับความคิดเห็นของครูโรงเรียนกลุ่มพังโคนเหนือและพังโคนใต้ งานวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 
3 ขั้นตอน โดยมีวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการเป็นการศึกษาคุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรยีน
ในกลุ่มพังโคนเหนือกับคุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุ่มพังโคนใต้ สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จากเอกสาร ตำรา บทความ รายงานการวิจัยต่าง ๆ รวมทั้ง
แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ ในการจัดทำโครงร่างวิจัยเสนอต่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการของสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินการวิจัยเป็นขั้นตอนในการดำเนินการวิจัยที่ผู้วิจัยจัดสร้างเครื่องมือวิจัย
สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล การทดสอบและการปรับปรุงข้อบกพร่องของเครื่องมือและนำเครื่องมือที่สร้างขึ้น
ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วรวบรวมข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องและทำการวิ เคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเขียนรายงานการวิจัย 

ข้อมูลส่วนบุคคลของครู 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. วุฒิการศึกษา 
4. ประสบการณ์ 
5. หน้าที่ 
6. ตำแหน่ง 
 

 

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อ
คุณภาพการบริหารงาน 

จำนวน 12 ด้าน 
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ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนจัดทำรูปเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อ
คณะกรรมการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือขออนุมัติจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร สำหรับการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนในกลุ่มพังโคนเหนือ กับครูโรงเรียนในกลุ่ม  

พังโคนใต้ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จำนวน 563 คน 
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีและมีความเชื่อถือได้ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอยา่ง

จากครูโรงเรียนในกลุ ่มพังโคนเหนือ กับจากครูโรงเรียนในกลุ่มพังโคนใต้ สังกัดสำนักงานการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จำนวน 563 คน โดยใช้ตารางของเครซี่และมอร์แกน (Robert V. Krejcic, 
and Daryle W. Morgan, 1970: 608) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 234 คน จากนั้นใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั้น (stratified random sampling) โดยจำแนกเป็น 2 กลุ่ม ของอำเภอพังโคน และเทียบสัดส่วนจากครู
โรงเรียนในแต่ละกลุ่มและจับฉลากรายชื่อครู   

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในเรื่องคุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุ่มพังโคนเหนือ 

กับการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุ่มพังโคนใต้ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 เป็นแบบสอบถาม 1 ฉบับแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ตัวแปรพื้นฐาน ได้แก่ 
เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา วิทยฐานะ ประสบการณ์การทำงานในหน้าที่ปัจจุบัน และตำแหน่งหน้าที่
ปฏิบัติงาน ซึ่งออกแบบในลักษณะแบบสอบถามประเภทปลายปิด (Closed form) เพื่อเลือกตรวจสอบ
รายการ (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ , 2536)  

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ ขอบข่ายงานวิชาการ 12 ด้าน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราจัดอันดับหรือการจัดอันดับคุณภาพ (Rating 
scale) วัดค่าระดับคะแนนโดยเรียงจากค่ามากที่สุดไปหาค่าน้อยที่สุดคือ 5 , 4, 3, 2, 1 (ล้วน สายยศ  
และอังคณา สายยศ, 2536) ดังนี้  

 

5 คะแนน หมายถึง คุณภาพงานวิชาการอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
4 คะแนน หมายถึง คุณภาพงานวิชาการอยู่ในระดับมาก  
3 คะแนน หมายถึง คุณภาพงานวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง  
2 คะแนน หมายถึง คุณภาพงานวิชาการอยู่ในระดับน้อย  
1 คะแนน หมายถึง คุณภาพงานวิชาการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

การสร้างเครื่องมือและการพัฒนาเครื่องวิจัย 
ผู้ศึกษาได้ดำเนินการสร้างเครื่องมือ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและแบบสอบถามที่เกี ่ยวข้อง นำมาปรับปรุงขึ ้นใหม่และพัฒนา  
เป็นเครื่องมือในตอนที่ 2 ภายใต้คำปรึกษาของอาจารย์ผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระ 

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) ของแบบสอบถามโดยนำ
แบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขสำนวนภาษาที่ใช้ตลอดจนเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
ลักษณะการปฏิบัต ิงานโดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) ซึ ่งได้ค ่า IOC  
ของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง 0.67-1.00  

ขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เลือกไว้
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม ซึ่งเป็นครูโรงเรียนในกลุ่มอำเภอวาริชภูมิ 1 และครูโรงเรียนในกลุ่มวาริช
ภูมิ 2 ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มครูโรงเรียนละ 15 คน รวมเป็น 30 คน โดยนำแบบสอบถามไปทดลองใช้แล้วนำมา
คำนวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (A-coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach, 1978: 161) ได้ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 และนำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพแล้วไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 234 คนต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. ผู้ศึกษาทำหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถึงผู้อำนวยการโรงเรียน  

ในกลุ่มพังโคนเหนือและผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มพังโคนใต้เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
2. ผู้ศึกษาเก็บแบบสอบถามด้วยตัวเอง ครบตามจำนวน 234 ฉบับ เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาครั้งนี ้ ผู ้ศึกษานำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วนำข้อมูล

ดังกล่าวมาจัดระเบียบข้อมูลลงรหัสและทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
1. การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด 

วิทยฐานะ ตำแหน่งหน้าที่ปฏิบัติงาน ประสบการณ์การทำงาน ใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ  
2. การวิเคราะห์คุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียน ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะห์ถือว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้ อมูลอยู่ในช่วง
คะแนนใด แสดงว่าคุณลักษณะของคุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุ่มพังโคนเหนือ  
และคุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุ่มพังโคนใต้อยู่ในระดับนั้น ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้กำหนด
เกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best: 1970-190) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 แสดงว่า คุณภาพบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 แสดงว่า คุณภาพบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 แสดงว่า คุณภาพบริหารงานวิชาการของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 แสดงว่า คุณภาพบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00 แสดงว่า คุณภาพบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด  
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3. การเปรียบเทียบคุณลักษณะของคุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุ่มพังโคน
เหนือและคุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุ่มพังโคนใต้โดยใช้สถิติ t-test (Independent 
Samples) 
 
ผลการวิจัย 
 คุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุ่มพังโคนเหนือ พบว่า คุณภาพการบริหารงาน

วิชาการของครูโรงเรียนในกลุ่มพังโคนเหนือโดยรวมค่าเฉลี ่ยอยู่ในระดับมาก ( �̅�= 4.12, S.D. = 0.52)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายค้านพบว่าค้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตสถานศึกษา ( �̅� = 4.29, 

S.D. = 0.54) รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาสื ่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (�̅� = 4.22,  

S.D. = 0.59) และต่ำสุด คือ ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (�̅� = 4.02, S.D. = 0.65) (โปรดดูตารางที่ 1)  
 คุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุ่มพังโคนใต้ พบว่า คุณภาพการบริหารงาน

วิชาการของครูโรงเรียนในกลุ ่มพังโคนใต้ โดยรวมค่าเฉลี ่ยอยู ่ในระดับมาก (�̅�= 4.30, S.D. = 0.59)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (�̅�=4.42, S.D. = 0.46) 

รองลงมา คือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (�̅� = 4.40, S.D. = 0.49) และต่ำสุดคือด้านการส่งเสริม

ความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน ( �̅�= 4.28, S.D. = 0,62) (โปรดดูตารางที่ 1)  
 

ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียน  
               ในกลุ่มพังโคนเหนือกับคุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในพังโคนใต้ สังกัด 
               สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยรวม 

ที ่ คุณภาพงานวิชาการ 
ครูโรงเรียนในกลุ่มพัง
โคนเหนือ (n=119) 

ครูโรงเรียนในกลุ่มพัง 
โคนใต้ (n=115) 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4.03 0.63 4.25 0.61 
2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4.20 0.57 4.31 0.57 
3 ด้านการวัดผล การประเมิน และการ

เทียบโอนการศึกษา 
4.08 0.63 4.26 0.59 

4 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

4.00 0.61 4.21 0.62 

5 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี 

3.96 0.67 4.22 0.63 

6 ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 3.98 0.95 4.26 0.59 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
 

ที ่ คุณภาพงานวิชาการ 
ครูโรงเรียนในกลุ่มพัง
โคนเหนือ (n=119) 

ครูโรงเรียนในกลุ่มพัง 
โคนใต้ (n=115) 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

7 ด้านการนิเทศการศึกษา 4.03 0.63 4.25 0.61 
8 ด้านการแนะแนวการศึกษา 4.01 0.66 4.24 0.61 
9 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
4.13 0.62 4.29 0.58 

10 ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่
ชุมชน 

3.96 0.64 4.18 0.63 

11 ด้านการประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 

4.02 0.70 4.19 0.66 

12 ด้านการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบันที่จัดการศึกษา 

4.00 0.61 4.21 0.62 

รวม 4.02 0.54 4.23 0.57 

 
 ผลการวิเคราะห์ การเปรียบเทียบเกี่ยวกับคุณลักษณะของคุณภาพการบริหารงานวิชาการของครู
โรงเรียนในกลุ่มพังโคนเหนือและคุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุ่มพังโคนใต้ โดยรวม
ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบคุณลักษณะของคุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุ่มพัง
โคนเหนือและคุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุ่มพังโคนใต้โดยรวมแตกต่างกัน (โปรดดู
ตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 2  แสดงค่าการเปรียบเทียบคุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุ่มพังโคนเหนือ  
         และคุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุ่มพังโคนใต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่  
               การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
 

ที ่ คุณภาพงานวิชาการ 

ครูโรงเรียนในกลุ่ม
พังโคนเหนือ 
(n=119) 

ครูโรงเรียนในกลุ่ม
พังโคนใต้ 
(n=115) 

t 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

1 ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

4.29 0.54 4.30 0.68 -1.600 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 
 

ที ่ คุณภาพงานวิชาการ 

ครูโรงเรียนในกลุ่ม
พังโคนเหนือ 
(n=119) 

ครูโรงเรียนในกลุ่ม
พังโคนใต้ 
(n=115) 

t 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4.15 0.59 4.40 0.49 -1.882* 
3 ด้านการวัดผล การประเมิน และ

การเทียบผลการเรียน 
4.19 0.61 4.38 0.48 -2.444* 

4 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

4.05 0.60 4.30 0.57 -3.217* 

5 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี 

4.22 0.59 4.31 0.58 -2.438* 

6 ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 4.02 0.65 4.42 0.46 -4.994* 
7 ด้านการนิเทศการศึกษา 4.15 0.61 4.35 0.55 -2.635* 
8 ด้านการแนะแนวการศึกษา 4.06 0.65 4.36 0.56 -3.659* 
9 ด้านการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 
4.03 0.66 4.39 0.48 -3.280* 

10 ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ
แก่ชุมชน 

4.04 0.64 4.28 0.62 -2.829* 

11 ด้านการประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 

4.08 0.67 4.33 0.60 -2.763* 

12 ด้านการส่งเสริมสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันที่จัด
การศึกษา 

4.06 0.59 4.29 0.59 -2.447* 

รวม 4.12 0.52 4.30 0.59 -2.422* 
* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 
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ผลการวิจัย  
 1. คุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุ ่มพังโคนเหนือ พบว่า คุณภาพการ
บริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุ่มพังโคนเหนือ โดยรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารอ งลงมา  
คือ ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาต่ำสุด คือ ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
 2. คุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุ่มพังโคนใต้ พบว่า คุณภาพการบริหารงาน
วิชาการของครูโรงเรียนในกลุ่มพังโคนใต้ โดยรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าด้านที ่มีค่าเฉลี ่ยสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้รองลงมา คือ  ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้และต่ำสุด คือ ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
 3. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบคุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุ่มพังโคน
เหนือกับคุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุ่มพังโคนใต้สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
อภิปรายผล  
 1. คุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุ ่มพังโคนเหนือ พบว่า คุณภาพการ
บริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุ่มพังโคนเหนือโดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องจาก
ครูผู้สอนนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและบริหารจัดการการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
อย่างเหมาะสม โดยที่สถานศึกษาจัดทำโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่กำหนดให้มีในหลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เป้าหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สถานศึกษากำหนดกิจกรรม
พัฒนาผู ้ไว้อย่างชัดเจนและมีการกำหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละช่วงชั ้นหน่วย น้ำหนัก  
และสัดส่วนเวลาเรียนไว้อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของโสภาวงษ์ นาคเพ็ชร (2554) ได้ทำการ
วิจัยเรื่อง “การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2” ผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มากและสอดพคล้องกับงานวิจัยของ นภารัตน์ ชลศฤงคาร (2558) , วิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการกับ
มาตรฐานด้านผู ้เรียนโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 
ผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของอังคณา มาศเมฆ 
(2559) วิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5  
ผลการวิจัย พบว่าการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  
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 2. คุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุ่มพังโดนใต้ โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก เนื่องจากสถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจความ
ถนัดของผู้เรียน มีการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
และจัดอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน โดยให้ครูผู้สอนนำวิธีการสอนแบบ
ต่าง ๆ และเทคนิคการเสนอที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของคาวี เจริญจิตต์ (2557) ได้ทำการวิจัยเรื ่อง “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง” ผลการวิจัย พบว่าการบริหารวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัมพร อินผง 
(2555) ได้ทำการวิจัยเรื่อง “การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตยานนาวา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย พบว่าการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เขตยานนาวา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของของ  
ขวัญใจ แสงเจริญ (2560) วิจัยเรื ่องการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) 
สำนักงานเขตหนองแขม สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัด
หนองแขม (สหราษฏร์บูรณะ) สำนักงานเขตหนองแขม สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 3. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบคุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุ่มพังโคน
เหนือ และคุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุ่มพังโคนใต้ โดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน 
ซึ่งเป็นไปตามสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ว่าคุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนใน
กลุ่มพังโคนเหนือและคุณภาภาพกรบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุ่มพังโคนใต้ตามความคิดเห็น
ของครูไม่มีความแตกต่างกัน เนื่องจากคุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุ่มพังโคนเหนือ
กับคุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุ่มพังโคนใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีการบริหารงานที่ดีและเป็นระบบมีการพัฒนาหลักสูตรการสอนซึ่งหลักสูตร
เป็นหัวใจหลักของการจัดการเรียนการสอน และยังเป็นปัจจัยในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาซึ่ง
ในปัจจุบันการปฏิรูปการศึกษามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพ่ือให้ทันต่อสภาวการณ์ที่ส่งผลต่อการนำ
หลักสูตรไปใช้ทั้งนี้ผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และชุมชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษามีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจในปัญหาสำคัญของสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของปริศนา สีเงิน (2559)  
ได้ทำการวิจัยเรื ่อง “สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด” ผลการวิจัย พบว่า การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจำแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยรวม
และรายค้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ. 05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของอรนิตย์ 
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สุวรรณไตรย์ (2558) ได้ทำการวิจัยเรื่อง “สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี” ผลการวิจัย พบว่า การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงาน
วิชาการจำแนกตามขนาดของโรงเรียนที่ต่างกันมีการบริหารงานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที ่ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิชิต สุภรัมย์ (2559) ได้ทำการวิจัยเรื่อง “การบริ หารงาน
วิชาการในสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี” ผลการวิจัย พบว่า  
การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ. 05  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเรื่องคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มพังโคนสังกัดสำนักเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
      1.1 ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในกลุ่มพังโคนเหนือ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู ้สอนควรศึกษาหาความรู ้และทำความเข้าใจเกี ่ยวกับการพัฒนาสื ่อนวัตกรรม  
และเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยเฉพาะการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา เพื่อให้สามารถบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการ  
ของผู้เรียน 
     1.2 ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนของโรงเรียนในกลุ่มพังโคนใต้มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  
ผู้บริหารงานวิชาของโรงเรียน ควรกำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน จัดระบบนิเทศติดตามผล 
และดำเนินงานนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และทั ่วถึงโดยจัดโครงการพัฒนาบุคลากรจัดประชุมอบรมสัมมนาให้ความรู ้แก่คร ูและบุคลากร  
ทางการศึกษา 
 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
 ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรทำการศึกษาวิจัยในลักษณะผสมผสานระหว่างงานวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่ครบถ้วนรอบด้านซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและสามารถนำมากำหนด
เนื้อหาเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของการบริหารงานด้านวิชาการของสถานศึกษาต่อไป 
 
บรรณานุกรม 
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เร่ือง พลเมืองดี 
ตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562  
จำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง 
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 5  จำนวน 6 ชุด  แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื ่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยมีลักษณะซึ่งเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จำนวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื ่อง พลเมืองดีตามวิถี 
ประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.77/85.63 สูงกว่าเกณฑ์ที่
กำหนด 80/80  2) นักเรียนที่เข้ารับการทดลองมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด 
 

คำสำคัญ: การเรียนรู้แบบร่วมมือ, การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
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ABSTRACT 

 This research was aimed at 1) developing a STAD cooperative learning package on 
“Good Citizens in Democracy” for Prathomsuksa 5 students to be efficient at 80/80 criteria 
and 2) investigating the students’ satisfaction towards being taught using the developed 
STAD cooperative learning package on “Good Citizens in Democracy” for Prathomsuksa 5 
students. The population of this research were comprised of a class of Prathomsuksa 5 
students who were studying in Bannongprue School in the second semester, academic year 
2019, totaling 35 students. The research instruments included 6 sets of STAD cooperative 
learning package on “Good Citizens in Democracy” for Prathomsuksa 5 students, and 
learning achievement test in Social Studies, religion and culture learning subject group to 
evaluate Prathomsuksa 5 students’ knowledge of “Good Citizens in Democracy” which was 
a 4-choice objective test containing 30 test items.  The statistics used for analyzing the 
collected data were percentage, mean and standard deviation. 
 The research results revealed that:  1) the STAD cooperative learning package on 
“Good Citizens in Democracy” for Prathomsuksa 5 students developed attained the 
efficiency at 84.77/85.63 which was higher than the 80/80 criteria determinedand.   
2) overall, the Prathomsuksa 5 students participating in the experimental teaching expressed their 
satisfaction towards studying using the constructed STAD cooperative learning package on “Good 
Citizens in Democracy” for Prathomsuksa 5 students at highest level. 
 

Keywords: Cooperative Learning, STAD Cooperative Learning Technique 

 
บทนำ 
 การเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมยังช่วยให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพราะทำ
ให้ได้รู้จักความเป็นไปของสังคมโลก รู้จักประเทศอ่ืน ๆ ในสาระภูมิศาสตร์ รู้จักรากเหง้าของตนเองและผู้อ่ืน 
เกิดการเข้าใจในความแตกต่างของเพ่ือนร่วมโลก ในประวัติศาสตร์ รู้ถึงการดำรงชีพและกระบวนการต่าง ๆ 
ในระบบเศรษฐกิจที ่เกี ่ยวข้องกับชีวิตของเรา ในสาระเศรษฐศาสตร์ รู ้ถึงระเบียบกฎเกณฑ์ทางสังคม  
และการปฏิบัติเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ ในสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ
ดำรงชีวิตในสังคม รวมไปถึงสามารถปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนาที่นับถือ  
และเกิดความเข้าใจในความแตกต่างทางความเชื่อและการปฏิบัติตนของผู้อ่ืน ทำให้รู้จักการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ ในสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม (กรมวิชาการ, 2545: 2-3) 
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 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การเรียนรู้วิชา
สังคมประสบความสำเร็จได้ นักการศึกษาสำคัญที่เผยแพร่แนวคิดของการเรียนรู้แบบความร่วมมือคือ  
สลาวิน (Slavin) เดวิด จอห์นสัน (David Johnson) และรอเจอร์ จอห์นสัน (Roger Johnson) กล่าวว่า 
การจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป มักจะไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียน ส่วนใหญ่มักจะมุ่งไปที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนหรือระหว่างผู้เรียนกับบทเรียนความสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนเป็นมิติที่มักจะถูกละเลยหรือมองข้ามไป ทั้งที่มีผลการวิจัยชี้ชัดเจนว่า ความรู้สึกของผู้เรียน
ต่อตนเอง ต่อโรงเรียน ครูและเพ่ือนร่วมชั้นมีผลต่อการเรียนรู้มาก (ทิศนา แขมมณ,ี 2545: 15) 
 การเรียนรู้ที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถนำมาใช้กับการเรียนการสอนวิชาสังคม คือ การเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค Student Team Achievement Division (STAD) การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Student Team 
Achievement Division (STAD) เป ็นเทคนิค การเร ียนที ่ผ ู ้ เร ียนเร ียนรู ้ได ้โดยการลงมือปฏิบ ัต ิสิ่ง 
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4- 5 คน สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถทางการเรียน
ที ่แตกต่างกัน เน้นการช่วยเหลือกันร่วมกันทำงานที่ได้รับมอบหมาย เมื ่อจบบทเรียนจะทดสอบเป็น
รายบุคคลแล้วนำ คะแนนมาเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนดังนี้ การนำเสนอข้อมูล 
การทำงานร่วมกัน การทดสอบ การปรับปรุงคะแนน และการตัดสินผลงานของกลุ่ม (วุฒิชัย  สุขวิริยานนท์, 
2549: 39) 
 จากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองปรือในระดับชั้นประถมศึกษา
ตอนปลาย (ป.4-ป.6) พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ในเรื่อง พลเมืองดีของสังคม 
เนื่องจากครูผู้สอนในวิธีการสอนบรรยายมากกว่า การที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ทดลอง ทำกิจกรรมด้วย
ตนเอง และจากการศึกษาข้อมูลผลคะแนนการสอบปลายภาคของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
ปีการศึกษา 2559 พบว่าคะแนนเฉลี ่ยวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 78 ซึ่งยังต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้จากปัญหา
ดังกล่าวผู้วิจัยคิดว่าควรมีการปรับการเรียนการสอน โดยเลือกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม
กับบทเรียนและระดับชั้นของผู้เรียน เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนนั้ นส่งผลต่อการแก้ปัญหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้มากขึ้น 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม และเทคนิคการ
เรียนรู้แบบร่วมมือพบว่ามีเทคนิค STAD เป็นรูปแบบหนึ่งที่นำไปใช้ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในวิชา
สังคมแล้วทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นซึ่งสอดคล้อง สมรัก คำภาษี (2555 : 54) ได้ศึกษา
เกี ่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ส ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.18/82.50 และสุพัตรา ศิริรักษ์ (2543 : 50) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ความสามารถในการแก้ปัญหา และบุคลิกภาพประชาธิปไตย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา โดยใช้เทคนิควิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ พบว่า การเรียนรู้โดย 
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ใช้กลุ่มร่วมมือแบบ STAD มีค่าเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้ ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองปรือ จึงมีความสนใจที่พัฒนาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาการ ปฏิบัติงานของครูผู้สอนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อครูผู้สอนรวมทั้งสามารถ
นำรูปแบบการเรียนรู ้ไปใช้ เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมในระดับชั้นอ่ืน ๆ อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80    
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
 
สมมติฐานการวิจัย 

ชุดกิจกรรมการเร ียนรู ้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เร ื ่อง พลเมืองดีตามวิถ ีประชาธิปไตย 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80   
 
การดำเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที ่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 5 โรงเรียนบ้านหนองปรือ  
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 จำนวน 6 ห้องเรียน จำนวน 130 คน  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียน
จำนวน 35 คน ซึ่งได้ทำการสุ่มแบบอย่างง่าย (Sample Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้เทคนิค STAD เรื ่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยของนักเร ียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 ชุด 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจ   
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การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  

1.1 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย   

1.2 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที ่คาดหวัง 
เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

1.3 สร้างชุดการเรียนรู ้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื ่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 ชุดกิจกรรม ดังนี้ 

ชุดกิจกรรมที่ 1  สถานภาพและบทบาท 
ชุดกิจกรรมที่ 2 สิทธิและเสรีภาพ 
ชุดกิจกรรมที่ 3 หน้าที่และพลเมือง 
ชุดกิจกรรมที่ 4 คุณลักษณะของพลเมืองที่ดี 
ชุดกิจกรรมที่ 5 สังคมไทยกับการละเมิดสิทธิเด็ก 
ชุดกิจกรรมที่ 6 การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทย 

1.4 นำชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบแก้ไขความถูกต้อง  
และความเหมาะสมของเนื้อหา และปรับปรุงตามคำแนะนำ 

1.5 นำชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องพลเมืองดีตามวิถี 
ประชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่อ ผู้เชี่ยวชาญด้าน จำนวน 3 คน ตรวจสอบ
ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู ้กับพฤติกรรมที่ต้องการวัด ความชัดเจนของเนื ้อหา  
ความถูกต้อง ด้านภาษา ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย และนำข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของ
ผู้เชี ่ยวชาญมาคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence หรือ IOC) 
(Rovinelli & Hambleton, 1977: 49-60) ซึ่งมีค่าระหว่าง 0.67-1.00 ถือว่ามีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์
ที่ยอมรับได้โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาดังนี้  

+1     หมายถึง   แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีวัด         
 0      หมายถึง   ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่วัด           
 -1     หมายถึง   แน่ใจว่าข้อคา ถามไม่มีความสอดคลองกับจุดประสงค์ที่วัด  

1.6 จัดทำชุดกิจกรรมการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื ่อง  
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 5 เพื ่อทดลองสอนใช้กับนักเร ียน 
กลุ่มตัวอย่าง 
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
2.1 ผู ้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารที ่เกี ่ยวข้องกับวิธีการสร้างแบบทดสอบ และการสร้าง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.2 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที ่คาดหวัง  

เพ่ือวิเคราะห์และวัดความสามารถด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความรู้-ความจำ ด้านความเข้าใจ ด้านการนำไปใช้ 
ด้านการวิเคราะห์ ด้านการสังเคราะห์ และการประเมินค่า 

2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
เร ื ่อง พลเมืองดีตามวิถ ีประชาธิปไตย กลุ ่มสาระการเร ียนรู ้ส ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ   

2.4 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน ที ่สร ้างขึ ้นเสนอต่ออาจารย์ที ่ปร ึกษา  
เพ่ือพิจารณา ความชัดเจนของคำถาม รวมถึงความถูกต้องด้านภาษา และปรับปรุงตามคำแนะนำ  

2.5 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ  จำนวน  
3 คน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับพฤติกรรมที่ต้องการวัดความชัดเจน 
ของคำถาม และความถูกต้องด้านภาษา และนำข้อมูลที ่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู ้เช ี ่ยวชาญ  
มาคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence หรือ IOC) ซึ่งมีค่าระหว่าง 
0.67-1.00 ถือว่ามีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาดังนี้  

+1    หมายถึง   แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีวัด        
  0    หมายถึง   ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่วัด     
 -1    หมายถึง   แน่ใจว่าข้อคำถามไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่วัด  

2.6 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านการปรับปรุงตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
แล้วไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรียนโรงเรียนพุม่วง ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที ่ 5ของโรงเรียนบ้าน 
หนองปรือ สังกัดพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 คนละกลุ่มกับกลุ่มตัวอย่าง  

2.7 ตรวจสอบคะแนนของนักเรียน นำคะแนนมาวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบ  
โดยตรวจสอบหาค่าความยากง่าย (p) และอำนาจจำแนก (r) เป็นรายข้อ แล้วเลือกเฉพาะข้อสอบที่มีค่า
ความยากง่าย (p) ระหว่าง .20 - .80 และค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ .20 ขึ้นไป จำนวน 40 ข้อ คัดเลือกไว้
ใช้ 30 ข้อจริง  

2.8 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนที ่คัดเลือกไว้มาวิเคราะห์ค่าความเชื ่อมั่น  
ของ แบบทดสอบทั้งฉบับโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  (Cronbach, 1990: 6-7) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.82 

2.9 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนไปทดลองใช้จริงกับนักเรียนกลุ ่มตัวอย่าง 
ของการวิจัยนี้ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 



วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564   155 

 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

3.1 ผู ้ว ิจ ัยได้ศ ึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิจัย บทความและตาราต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับ  
ความพึงพอใจ และวิธีการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ เพ่ีอรวบรวมความรู้แนวคิดทฤษฎี มากำหนดขอบเขต 
การศึกษาที่เก่ียวข้อง 

3.2 นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสร้างแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งมี 5 ระดับ กำหนดค่า
น้ำหนักของความพึงพอใจไว้ ดังนี้ 

5     หมายถึง   มีความพึงพอใจ  มากท่ีสุด     
4     หมายถึง   มีความพึงพอใจ  มาก      
3     หมายถึง  มีความพึงพอใจ  ปานกลาง    
2     หมายถึง  มีความพึงพอใจ  น้อย      
1     หมายถึง   มีความพึงพอใจ  น้อยที่สุด 

ใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้ บุญชม ศรีสะอาด  (2545: 105 – 106)      
    4.50 – 5.00     หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด     
  3.50 – 4.49     หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
  2.50 – 3.49     หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง     
  1.50 – 2.49     หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย    
  1.00 – 1.49     หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

3.3 นำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา 
ตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื ้อหา ความชัดเจนของคำถาม ความถูกต้องด้านภาษา  และให้
ข้อเสนอแนะ ทำการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา 

3.4 นำแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอต่อผู ้เช ี ่ยวชาญตรวจให้คะแนนความสอดคล้อง 
ระหว่างหัวข้อกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แล้วนำข้อมูลมาคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective 
Congruence หรือ IOC) ซ่ึงมีค่าระหว่าง 0.67-1.00 ถือว่ามีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ 

3.5 นำแบบสอบถามความพึงพอใจที่ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ และเพื่อไป
จัดพิมพ์เป็นหัวข้อที่สมบูรณ์ใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ขั้นเตรียม ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนแก่นักเรียน

เกี ่ยวกับการเรียนโดยใช้ช ุดกิจกรรมการเร ียนรู ้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื ่องพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย แก่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

2. ขั้นทดลองสอน ผู้วิจัย ดำเนินการสอนด้วยตนเองโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 ชุด ผู้วิจัยดำเนินการ 
ดังนี้ 

2.1 การแบ่งกลุ่ม เรียงลำดับความสามารถของนักเรียนจำนวน 35 คน ตามคะแนนทดสอบ 
ก่อนเรียน ดังนี้  

ระดับความสามารถสูง คือ นักเรียนที่ได้คะแนนสอบมากกว่า       80       คะแนนขึ้นไป  
ระดับความสามารถปานกลาง คือ นักเรียนที่ได้คะแนนสอบ        65-80   คะแนน 
ระดับความสามารถต่ำ คือ นักเรียนที่ได้คะแนนสอบน้อยกว่า      65       คะแนนลงมา  

และนำมาจัดนักเรียนมาจัดเข้ากลุ่มแบบคละความสามารถแตกต่างกันในกลุ่ม 
2.2 สังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่มจากการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD  

3. ขั้นหลังการทดลอง หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบแล้ว ผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี้  
3.1 หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สำหรับนักเรียน 

ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 5 โดยใช้การเรียนรู ้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ตามเกณฑ์ 80/80 เพื ่อทดสอบ
สมมติฐานที่กำหนดไว้ 

3.2 ตรวจผลแบบสอบถามความพึงพอใจนำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติเพื ่อทดสอบ
สมมติฐาน 

3.3 นักเรียนทำแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค 
STAD เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู ้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื ่อง พลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
2. ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
 
ผลการวิจัย  
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื ่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.77/85.63 
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 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้ารับการทดลองมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถอภิปรายผล ดังต่อไปนี้        
 1. เรื ่องการพัฒนาชุดกิจกรรม การเรียนรู ้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื ่องพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5มีประสิทธิภาพสามารถส่งเสริมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับ 84.77/85.63 เนื่องจากแบบฝึกหัดที่อยู่
ในชุดกิจกรรม แต่ละชุดมีความยากง่ายใกล้เคียงกัน เมื่อนักเรียนได้ฝึกทำกิจกรรมเหล่านั้นแล้ว ทำ ให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งข้ึน ซึ่งดูผลจากคะแนนในแต่ละชุด มีคะแนนตั้งแต่ 8-10 คะแนน จึงทำให้คะแนน
ของนักเรียนในการทา แบบฝึกหัดมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.77 แต่เมื่อนักเรียนทำ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.63 อาจเนื่องมาจาก แบบทดสอบและแบบฝึกหัด มีความ
ยากง่ายใกล้เคียงกัน และข้อสอบในแบบทดสอบ บางข้อคล้ายคลึงกันกับแบบฝึกหัดในชุดกิจกรรม และชุด
กิจกรรมนี้ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี ่ยวชาญจำนวน 3 คน มีค่าเท่ากับ IOC 1.67-1.00 ซึ่ง
สอดคล้องกับพนมพร ค่ำคูณ (2556) ได้กล่าว ไว้ว่าชุดกิจกรรม เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีครูเป็นผู้สร้าง
ขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองตามความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยครูเป็นผู้วางแผน กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์การเรียนรู้ สิ่งที่
ต้องการให้ผู้เรียนรู้ และในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยครูมีหน้าที่เป็นผู้ให้คำ ปรึกษาเท่านั้น เพ่ือส่งเสริม
ให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จ 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สรุปได้ว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก  
 
ข้อเสนอแนะ  
 การสร้างชุดกิจกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ผู้สอนควรวางแผนใหด้ี
ในการสร้างชุดกิจกรรมในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ต้องสร้างให้ สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียนเรื่องนั้น  ๆ 
และให้เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้การดำเนินการจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพครบทุกขั้นตอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ 
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